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 @ ا حد

 رشانلا ةمدقم

 تيدسأ ام ىلع دمحلا كلو «تنعأو ترسي ام ىلع دمحلا كل مهللا

 كنوعو كلضفب تلزامو ءانيذغت كئالاو كمعنب انبر اي تلزاف «تيلوأو

 «ْترَحَف كير ِةَمعي امأو# :كلوقب انترمأ اك كمعنب ثدحتن نحن اهو ءانيطعت
 انيلإ بحأ لضف يأو ؟اهيف نحن يتلا ةمعنلا هذه نم لجأو مظعأ ةمعن ةيأو

 انل ايه امدنع هب معنن ميركتو فيرشت يأ لب ؟هيف نحن يذلا لضفلا اذه نم

 نوهابتي هاح لاو فرشلاو ايندلا لهأ ناك اذإف ة؟ِهيكَي هيبن ةنسو هباتك ةمدخ انبر

 لضفلا اذهب رثاكنو رخافن نأ انب ّيرحو انل 5 مههاجو مهفرشو مهايندب

 هتتس ةظفحو هعرش ماّدخ نحنو انالوم هب انمركأ يذلا ددؤسلاو ميعنلاو

 .هتعرشو هنيدو هتديقع نع نيباذلاو

 ةدمعاو «ىرغصلا ماكحألا ةدمع» انردصأف لبق نم انفرشت دقو

 لوح ىواتف ١ ىواتفلا زونك نمو «ةيمهجلا ىلع درلا»و «ىربكلا ماكحألا

 تالار :ةفيذاحالا نضع لوك .تالاكشإو:فايبتكدا .سكلا ضع

 يفيفع قازرلا دبعو نيميثع نباو زاب نبا خياشملا ةحامسل امهالكو
 نيربج نباو نازوفلا حلاص خياشملا ةليضفلا باحصأو - هللا مهمحر -

 عبتنو بيطلا قيرطلا اذه يف ريسلا عباتن نآلا نحن اهو هللا !هظفح -

 خيشلل «ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا» اذهف ءاهدعب ةنسحب ةنسحلا

 (ديحوتلا باتك» حرش يف هللا همحر يدعسلا نمحر لا دبع بيطملا بيطلا



CODولا  

 باهولا دبع نب دمحم مايألاو يلايللا ةنيزو مالسإلا خيش ددجملا مامإلل

 اتسح هداز ةبيشق ةلح يف نيملسملا مومعو ملعلا ةبلطل همدقن - هللا همحر -

 نيهاش ةمالس نب يربص خيشلا انيخأ قيقحت .هلامج ىلع ًالامجو «هنسح ىلع
 ملعلا لهأ لاوقأ نم رهاوجو رردب هيشاوح نيزو نسحأو داجأ يذلا

 نحنو ءارقلل همدقن انلعجي يذلا رمألا «مهتلادعو مهملعو مهتنايدب قوثوملا

 نأ لجو زع- هللا لأسن يذلا كرابملا دهجلاو ليلجلا لمعلا اذهب رخفن

 يف لمأ انلكو «هيف اب لمعلا عباتتيو هب عفنلا معيل نسحلا لوبقلا هل بتكي

 حراشلاو فنصملل ليمجلا باوثلاو ليزجلا رجألا رخدي نأ لجو زع هللا

 ةنسح نوكن ام جوحأ نوكن نأ موي «هيلع ضرعلا مويل رشانلاو ققحملاو
 .بيصعلا مويلا اذه يف همركو هللا لضفب اهب اوجنن

 عبطتو رشنتف ءأدبملا ىلع لازت ام عيزوتلاو رشنلل تابثلا راد يه اهو

 انيس وهف انيزرلا ةرطلا E بسلا اي ريظتر ايلا رولا : ام

 .انالومو اندالمو انئبسح

 رشانلا
 عيزوتلاو رشنلل تالا راد

 ضايرلاب
 ۰۱۲۳۱۹۷۲ :ت



 © ديحوتلا باتك حرش

 قيقحتلا ةمدقم

 وهف «بانأو بات اذإ هدبع نم لبقي يذلا «باهولا كلملا هلل دمحلا

 «عازن وأ فقوت الب دايقنالاو ميلستلا هرمألو «عاطملا مكحلا وذ هناحبس

 ىلإ ىرايحلا تدهو «عامسألا تفتشو «راصبألاو بولقلا ترانأ هتايآف

 موي زافو اجنو «داقناو عضخو ملسأ نم لك تذقنأو «داشرلاو قحلا ليبس

 وزر مش ميل دانتلا موي رشحلاو علطملا لوه نم «دابعلا بر ىلع ضرعلا

 ١1[. :رفاغ] 4ى مهو نأ ا

 .هئاطع رفاو ىلع هركشأو «ءانثلاو دمحلل لهآ وهو هناحبس هدمحأ

 ديعسو يقش ىلإ سانلا مسقناف «هتدابع ىلإ اعدو «هتفرعم نيملاعلل حابأ ثيح

 قيرف بكنتو «هتعاط يف دهتجاو هدبعف «هالوم اضر قيرف رثآ «دينعو عيطمو

 اوضرعأو «روسيملا لهسلا مهبر باتك يف اودهزو «قرطلا لضو لبسلا رخآ

 غرمو «نيعللا سيلبإ مهيلع كحضو «رونلاب ضيفت ىتلا مهيبن ةنس نع

 نحنف !دئاوملا هذه يف امو انل ام :اولوقي نأ :مهيلإ ىحوأف «نيطلا يف مهفونأ

 او نول نوفوطي ااو ايو نم انتل د فلذا ذلعأ انهن

 ةَنم نم امل ايو !اهورفك دق ةمعن نم امل ايف .روخصلاو ىتوملاب نودجنتسي

 لَك هللا لوسر هيلع لخد يذلا يبارعألا لاحم ءالؤه هبشأ امف .اهودر دق

 ريخلا در دقو يبارعألا لاقف «هللا ءاش نإ روهط «ساأب ال» :هل لاقف «هدوعي



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا . 00 <

 لويسرلا ىلع ا ر لاه ةا رك مادا يذلا رونلا افطأو «هاطعأ يذلا .

 هريزت «ريبك خيش ىلع روفت یمح يه لب ءالك !؟روهط :اًبجعتمو اركنتسم
 نارفكو «لالضلا نم هللاب ذوعنف .''"«أذإ معنف» لب ينلا لاقف .روبقلا

 ظ 0 .مقنلا لولحو معنلا

 امو «هئالآو همعنب انيلع دوجي لاز ام «هناسحإو هلضف ىلع هلل دمحلاو

 راهن ليل كرشلا لعفيو «سانخلا ساوسولا يخاؤي سانلا نم قيرف لاز
 كلباق «ثيداحألاو تايآلا هيلع تضرع اذإف .ساب نم هيف یری امو

 1 مهن 00 نیضرعم م وركذَتلا نع مل امني ثيبخلا هللا ودع تاهبشب

 6١[.  ؟؟9ة:رثدملا] 46 مروع ني تر [ي

 اف اار اتا ماا «نيدلا اذهل اناده يذلا هلل دمحلاف

 انيلع نمو «نيملسم انراتخا نأ ءةيطع نم اهلضفأ امو ءةئم نم اهمظعأ

 مهللاف .هتزوحل نيماحلاو «هتلمو هعرش ىلإ نيعادلاو «هتوعد ةلمح نم انلعجف
 :ةمعتاو تلضفت ام ىلع دمحلا كلو «تيلواو تيظعا ام ىلع دملا كن

 هريصقتب فرتعم ةداهش «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 رو هغ ادم اوتو اه وانة نأ دعا و هاو و

 ا ا ر اللا «ىفطصملا هيبنو ىبتجما

 .نيدلا موي

 همحر باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيشل ديحوتلا باتك نإف :دعب امأ

 .(05605 مقر) يراخبلا هجرخأ(١) -



 CD | ديحوتلا باتك حرش

 ءانث عباتت دقو «ديحوتلا ةديقع حيضوت يف بتك ام مظعأو لضفأ نم هللا

 مهمحر خيشلا لآ دمحم نب هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاقف «هيلع ءاملعلا

 .قحال هيف هقحل الو «قباس هيلإ هقبسي مل «هانعم يف درف باتك وه :هللا

 ىلع عمج :هللا .مهمحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاقو
 هيف نّيبو هللا هقفو نم يفكي ام ديحوتلا ةلدآ نم هنّمضو ءاريثك ًاريخ هراصتخا
 .هللا هرفغي ال يذلا كرشلا نايب يف ةلدألا

 :هّللا همحر فرشم نب دمحأ خيشلا لاقو

 ىده نم قحلل نمحرلا ىدهدقاهب ةذبنزجوأديحوتلا يف فلأو

 اانسمةمئاللثيدح لكو ١ ىمعلا نم يفشت نآرقلا نم اصوصن

 هنف يف نوفنصملا عضو ام :هّللا همحر رشب نبا خرؤملا ةمالعلا لاقو

 .دارملاو ةياغلا غلبو .داجأو هيف نسحأ هنإف «هنم نسحأ

 ديحوتلا باتك :هّللا همحر مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا لاقو

 رجألا هل هللا لزجأ  باهولا دبع نب دمحم خيشلا مالسإلا خيش هفلأ يذلا

 هللا هبجوأ يذلا ديحوتلا هيف حضو دق «دوجولا يف ريظن هل سيل  باوثلاو
 ام ركذو «هبتك لزنأو هلسر لسرأ هلجألو .هلجأل مهقلخو «هدابع ىلع
 .عدبلاو رغصألا كرشلا نم بجاولا هلامك يفاني وأ ريكألا كرشلا نم هيفاني

 ًاملع :هيلإ قبسي مل هانعم يف اعيدب راصف «هيلإ لصوي وأ كلذ نم برقي امو
 هيلع فكعو «راهتشا يأ رهتشاو «نيدحلملا ىلع ةجحو «نيدحوملل

 .هب عفنلا معو «بلق رهظ نع هظفحي بلاغلا راصو «ةبلطلا



(ADديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ظ  

 «عضولا عيدب ديحوتلا باتك :هّللا همحر نادمح نب ناملس خيشلا لاقو

 هنامز لهأ رثكأو .دئاوفلا نم ريثك هيلع ىنبي «دعاوقلا نم ةدعاق هنم باب

 الو هنم باتي الف ءائيد هودقتعاو ءرغصألاو ربكألا كرشلا يف اوعقو دق

 .عفانلا ءاودلاك ءادلا كاذل ناكف «عقاولل ةدهاشمو ةربخ نع هفلأف رفغتسي

 وه يذلا ديحوتلا باتك :هّللا همحر يليطجلا نمحرلا دبع خيشلا لاقو

 E ديحوتل بيبي ساب ا

 ا هل هللا لزجا ت ٠ باهولا لبع نب دمحم مالسإلا خيش ا مامإلا

 e امو ديحوتلا a ءاج دق _ باوثلاو

 .ديدنتلاو

 ىنعي  ةميق تافلؤم ةدع فلأ :هللا همحر هللا راجلا هللا دبع خيشلا لاقو

 وه يذلا «ميقلا باتكلا اذه :اهمهأ نمو  باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 .ديحوتلا يف ةفنصملا بتكلا مهأ نم

 هلعلا ةبلط يناوخإ يصوأ :هللا هحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لاقو

 ءاهنم رسيت ام ظفحو ةديقعلا بتكب ةماتلا ةيانعلاب ةنسلاو نآرقلاب ةيانعلا عم

 ديحوتلا باتك :لثم «ةنسلاو باتكلا مولع نم ةصالخلاو ساسألا اهنأل

 .هللا همحر باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيشل



 49 ديحوتلا باتك حرش

 ملو «بتكلا سفنأ نم وه :هللا هظفح ماسبلا هللا دبع خيشلا لاقو

 .هلاونم ىلع فنصي

 بتكلا سفنأ نم باتكلا اذه :هّللا هظفح نازوفلا حلاص خيشلا لاقو

 .ةنسلاو باتكلا ىلع ينبم هنأل ءديحوتلا باب يف ةفلؤملا

 ال يتلا ةميقلا بتكلا نمو :هللا همحر يعداولا لبقم خيشلا لاقو

 ديحوتلا باتك .ديحوتلا باتك حرش ديجملا حتف :باتك ملسم اهنع ينغتسي

 .""!ىلاعت هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلل

 :باتكلا عوضوم :هللا هظفح ناكيربلا دمحم نب ميهاربإ روتكدلا لاق

 اظح مظعأ ديحوتلا اذه ناكف «ةيهولألا ديحوت وه يذلا ةدابعلا ديحوت وه

 ديحوتلا اذه نأ كلذ يف ببسلاو «ديحوتلا عاونأ نم هاوس ام ظح نم

 يي قزار قلاخ وه سيل قح هلإ روصتي الف ءاهلك ديحوتلا عاونأ نمضتي
 الا لا سو :لامكلاو» للا تاو ا نل هيف
 دض وه يذلا هرهاظمو كرشلا لاطبإ جلاع دق باتكلا نأ امك ءاهنسحأو
 ىف اَنَثَكَب ملو :ىلاعت هلوقب يدتقي كلذب وهو «ةدابعلاو ةيهولألا ديحوت

 ,[* 0 :لحنلا] رمل انجو هنا اودنعا أ اوسر ِةَمأ لڪ
 دقو هدض وه يذلا كرشلا ذبنو ديحوتلل ةوعدلا ىلع ةيآلا تلمتشاف

 نم ائيش دحج نم باب» هامس باب يف تافصلا ديحوتل هللا همحر ضرعت

 )١( عياشلا هلإلا دبع فيلأت «ءاملعلا اهيلع ىنثأ بتك» باتك نم دافتسم )ص1١87 -

.۱ 



EDديحوتلا دضاقم يف ديدسلا لوقلا  

 ««كلذ لجأل مسالا رييغتو هللا ءامسأ مارتحا» بابو «تافصلاو ءامسألا

 18٠١[. :فارعألا] « بي رعد يسلك اسلا رتول :ىلاعت هللا لوق بابو

 نأل ءةيهولألا ديحوت ريرقت راطإ يف الإ ةيبوبرلا ديحوتل ضرعتي داكي الو
 َنيَلَو# :ىلاعت هللا لوق باب يف امك ايلوأ ًالوخد ةيهولألا يف ةلخاد ةيبوبرلا

 5٠[. :تلصف] «يل اذه نآوقيل هَنَّسَم َءارض ٍدَعِب نم اتي ةمحر هلتفذأ E ES ر ی د و ص

 :ديحوتلا باتك يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا جهنم

 :يلي اميف هرصح نكميو

 .فلسلا لاوقأو رثألاو ثيدحلاو ةيآلا ىلع دمتعي يرثأ باتك هنإ ١

 .رثأ وأ ثيدح وأ تايآ وأ ةيآب ءىدتبا هيف باب لك ۲

 نم دافتسي ام وأ بابلا ماكحأ ةقيقحلا يف يه لئاسمب باب لك ليذ -۳

 ا .راثآلاو صوصنلا هذه

 ةقيرط ةيهولألا ديحوت لوح ةفلتخملا تاعوضوملا ةجلاعم يف ذخأ -4

 .لامحإلا دعب ليصفتلا

 اهتيمهأ بسحب تاعوضوملا تايولوأ هيف تربتعا باوبألل هبيترت 0

 .ةيهولألا ديحوت نم اهبرقو

 نإو «هاوس نود ةيهولألا ديحوتب قلعتي ام جالعب باتكلا صتخا 5
 .ديحوتلا عاونأ نم هريغل ةفطاخ تاراشإ نم لخي مل

 .بابلا صوصن بيترت بسح تاطابنتسا يه ىتلا لئاسملا تبتر ۷

 ةمالعلا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش نع تادافإلا ضعب لقني ل



 ديحوتلا باتك حرش

 .ميقلا نبا

 بيترت وأ ضرعلا ةقيرط وأ عمجلا ةهج نم هباب يف ديرف باتكلا -ذ4

 .تاطبنتسملا ةقدو باوبألا

 :باتكلا ةقيرط

 :يلي اميف اهزاجيإ نكميو

 .باوبأ ىلإ باتكلا ميسقت- ١

 .ةيدقع يناعم نم هيف جلاعيس امع ربعي بابلل ناونع عيضو- ؟

 قايس كلذ دعب مث «هعوضوم ىلع لدت تايآ ةدع وأ ةياب هؤادتبا_ ۳

 .راثآلاو ثيداحألا

 .راثآألاو صوصنلا كلت نم تاطبنتسم يه لئاسمب هلييذت- ٤

 بيترتلاو عمجلا ريغ دهج يأ هيف فلؤملل سيل باتكلا نأ ظحالي- 4

 كلذب دارأ هللا همحر فلؤملا نأ ودبيو «ماكحألا طابنتساو بيوبتلاو

 راثآو ةنسلاو باتكلا يه اهيلع ىنبت ىتلا اطوصأ هتوعد نأ نايب

 .حلاصلا فلسلا

 يف صوصن يه باتكلا باوبأ يف رثآلاو ثيدحلاو يآلا نم عمج ام- 1

 خيشلا نأ رهظي يذلاو ءاهباوبأ هب تنونع ام ريغ لمتحت ال ءاهباب
 هتلالد حوضول هيف اب باتكلا أرق نمل ماتلا مازلإلا دارأ هللا همحر

 ال ةلالدلا حضاو اصن ناك اذإ ليلدلا نآلو ءاهامتحا مدعو

 ةلوهسو هلولدم ريرقت يف رهظأو .ةجحلا يف مزلأ ناك هل ضراعم



OPديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا `  

 ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نألو «هنم دارملل لوصولا

 نم اهيف داهتجالل لخدم الو «ىنعملا ةحيحص ةيفلسلا راثآلاو

 سيل اهريغ مالك يأ نوكي ثيحب حوضولا نم اهنألو «ةهج
 ؛يحولا ةغل يه يتلا ةيبرعلا ةغللا ةهج نم اهيناعم يف اهنم حرصأب

 نوكيف ءامهفو اداهتجا هسفن لبق نم كلذب ءاج هنأ ىوعد لطبيل
 داهتجالا يف هفلاخي نمم هاوسل مزلم ريغ هبحاص يأر نع اربعم كلذ
 ظ .مهفلاو

 ةروسيم ةلهس ةغلب تغيص «يناعملا ةحضاو ظافلألا ةرصتخم هلئاسم-۷

 .مهفلا

 اعماج ظفحلا لهس اديفم ارصتخ فلأ امل ةبسنلاب باتكلا ربتعي- ۸
 تا اعلاف

 جلاعي بابلا نأ ىلإ ةراشإ ءاهل ًاناونع ةيآلا لعجي باوبألا ضعب- ٩
 .اهدوصقمو اهانعمو ةيآلا هذه لولدم

 .ةرقبلا ةيآ ريسفت :هلوقك لئاسملا ضعب يف لامجإلا-١٠

 سيل اهيف فيعضلاو ؛ةحيحص اهرثكأو ةليلق ةفيعضلا ثيداحألا-١

 تق اھ هدو ر ةعوضرلا ا ا و و ىلع انني
 .هيف دجوت
 اهروسل ةبوسنم ريغ هتايآو ءاهديناسأ نع ةدرجم هراثآو هثيداحأ - ۲

 .يآلا ةمقرم الو

 «عضوملا ليذحت نود ةئدسلا بتك لإ راثآلاو ثيداحألا بسني - ۱۳



 ED ديح وتلا باتك حرش

 .ثيدحلا ىلع مكحلا كرتي ام اريثكو

 بتكلا ةيقب وأ امهدحأ وأ ملسمو يراخبلا يف هثيداحأ رثكأ - 5

 :اهريغ نم ءيشب ىتأي نأ لقيو .دمحأ مامإلا دنسمك :ةتسلا

 نبا حيحصو راثآلا يف ميظع عجرم وهو «قازرلا دبع فنصمك

 .اهوحنو يناربطلا مجعمو نابح

 نع لقني داكي الو «مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نع راثآلا لقني 06

 نبا مالسإلا خيشل مالكلا ضعبل هلقنك :اًدج أردان الإ ائيش مهاوس
 .ميقلا نبا ةمالعلا هذيملتو ةيميت

 :باتكلا ةيمهأ

 وهو ديحوتلا عاونأ مظعأل هريرقت ةهج نم ديحوتلا باتك ةيمهأ يتأت
 بنذ مظعأو كرشلا وه يذلا هدضو «هدارفإ ىلع مالكلاو «ةيهولألا ديحوت

 نم ًاددع هتايط يف بعوتسا دق يرثأ باتك هنوك ةهج نمو «هب هللا يِصْع
 .باتكلا هل دقع ام ةحص ىلع ةلادلا راثآلاو صوصنلا

 هضرع ةقيرطو هتركف يف ركتبم هبيترتو هفيلأت يف ديرف باتك ًاضيأ وهو
 .هبراقي وأ كلذ يف ههباشي باتك فرعي الو

 «هلاونم ىلع باتك نآلا ىلإ دعب فلؤي مل هنأ انملع اذإ هتيمهأ دادزتو

 ىنتعا دقف هلك اذهو «هتلکاش ىلع عضوو هتقيرط لثم اباتک ًاضيأ ملعأ الو
 عضوو هيلع قيلعتلاو هحرشب دجن يف ةصاخو ةيفلسلا ةوعدلا ءاملع
 .ةيدقع ماكحأ نم هيلع لدي ام طابنتسال بتكلا فيلأتو هل ةديفملا يشاوحل ا



GOايحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ظ  

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةصاخو نييفلسلا ءاملعلا ةيانعل الحم لزي للو

 ضع عم ردو افر الإ اهيف مل بلاط دجرب نأ ذاكر الو. «ةيدوعسلا
4 
 .هحو رس

 :ديحوتلا باتك حورش

 :هحورش مهأو

 ةمالعلا باهولا دبع نب دمحم مامإلا ديفحل «ديمحلا زيزعلا ريسيت- ١

 دقو «باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ناميلس خيشلا ثدحملا

 .ردقلا يركنم يف ءاج ام باب غلب نأ ىلإ هحرش

 دبع نب دمحم نب نسح نب نمحرلا دبع خيشلل وهو «ديجما حتف-؟

 .باهولا

 .ديجا حتف فلؤمل رصتخ حرش وهو «نيدحوملا نويع ةرق- ؟

 .قيتع نب دعس خيشلل «ديحوتلا باتك حرش ديدنتلا لاطبإ- ٤

 ٠ .يدعسلا نحرلا دبع خيشلل «ديدسلا لوقلا- ه
 .مساق نب نمحرلا دبع خيشلل «ةيشاح- 7
 .يقشمدلا اغآ رينم دمحم خيشلل ءادج ديفم قیلعت-۷

 .لدينجلا دعس خيشلل «ديضنلا ردلا- ۸

 .نازوفلا نازوف نب حلاص خيشلا روتكدلل ديفملا رصتخملا قيلعتلا- 4



 ديحوتلا باتك حرش

 .''”يواعرقلا زيزعلا دبع خيشلل «ديحوتلا باتك حرش ديدجلا ٠-

 .هللا همحر نيميثع نبا خيشلل ديحوتلا باتك حرش يف ديفملا لوقلا ١-

 ءيبرل ًءاضرإ :باوصلا ةداج ىلع اذه يلمع نوكي نأ ىلع تصرح دقلو

 تكلسو «نيملسملا ةماعو «ملعلا ةبلط يناوخإل اهيدسأ ةفحتو «ينيدل ةمدخو

 لز نإو «ميركلا برلا نم ِةْنِم ضحم اذهف تقفو نإف «ةبراقملاو ديدستلا ليبس

 لك نم هللا رفغتسأف طيلخت وأ أطخ وأ للخ يلمع قحل وأ نهذلا درش وأ ملقلا

 لفطتم لب «ناديملا اذه ناسرف نم تسل ينإف «يريصقت ببسب هنأب رقأو «كلذ

 «يلامعأ لبقتي نأ نانملا ميركلا ىلوملا الئاس «نافرعلاو ملعلا لهأ دئاوم ىلع

 «نايصعلا نع زواجتيو «يهجو رينيو «ينيزاوم لقثيو «يعينص يف كرابيو

 .هبحصو هلآو ناندع دلو ديس دمحم يبنلا ىلع ملسأو يلصأو

 نمحرلا دبع وبأ هبتك

 نيهاش نب ةمالس نب ةمالس نب يربص
 ه١٤٠ ٤ ةنس ةدعقلا يذ نم ١٠١ يف ضايرلا ةنيدمب

 ٠0179455941١ :لاوج

 ١١١50 يديرب زمر - ۳۸۰۹۳۷ ب ص

 ١0171770174 59417017 :جارخإلاو فصلا

 .راصتخاب (70-7217”ص) فلسلا جهنمب فلخلا فيرعت )١(



QODديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش ةمجرت
 "هللا همحر

 دمحأ نب دمحم نب يلع نب ناميلس نب باهولا دبع نب دمحم خيشلا وه
 يف أشنو ه6١١١ ةنس دلو .يميمتلا يدجنلا فرشم نب ديرب نب دشار نبا

 هدجو «تاهج ةدع يف ءاضقلا ىلوتو دالبلا ءاملع نم هدلاوف «ملع تيب

 يف دالبلا يف ىتفملا وهو «هقفلا يف ًامامإو اليلج املاع ناك ناميلس خيشلا
 خيشلا همعو «ملعلا ةبلطو ءاملعلا نم ريبك ددع هيدي ىلع جرخت دقو «هتقو

 وجلا اذه يف دمحم خيشلا أشنف ءاملعلا ةلجأ نم ناك ناميلس نب ميهاربإ

 ميركلا نآرقلا ظفح ءظفحلا عيرس ءاكذلا دقوتم نهذلا داح ناكو «يملعلا

 ريثك ناكو «يلبنحلا هقفلا بتك هدلاو ىلع سردو «ةرشاعلا نس لبق
 ريسفتلا بتك يف أرقف «هدلاو ىلع هتءارق بناج ىلإ بتكلل ةءارقلاو ةعلاطملا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش بتكب ةصاخ ةيانع ىنعو ءلوصألاو ثيدحلاو

 نيوكت يف رثألا ربكأ نيمامإلا نيذه بتكل ناكو «ميقلا نبا ةمالعلا بتكو

 نوكتف «ةحيحصلا ملعلا رداصم ىلإ هديب ذخألاو «ةزيمتملا ةيملعلا هتيصخش

 جرختو .ةحيحصلا ةديقعلا هبلق يف تزكرتو «هرغص ذنم ميلسلا هاجتالا هيدل

 .نيققحملا نيمامإلا نيذه بتك ىلع

 خيشلا ةليضفل .مالسإلا يف نيددجملا ريهاشم نم :باتك نم هللا همح خيشلا ةمح رت تذخأ )١(

 .راصتخاب (87- 05ص) .هللا هظفح نازوفلا حلاص روتكدلا



 CW ديحوتلا باتك حرش

 : ةيملعلا هتالحر

 ثيدحلاو ةيبرعلاو هقفلا مولع نم هتدلب يف سردي ام بعوتسا الو

 ةرواجما دالبلا ءاملع ىلإ ةلحرلا ىلع مزعو «ةدايزلا ىلإ علطت ريسفتلاو

 ,ةنيدملاو ةكم ىلإو ءاسحألا ىلإو ةرصبلا ىلإ لحرف ءمهمولع نم ةدافتسالل

 بتكلا ىلع لصحتساو «مهنع ذخأو «نادلبلا كلت ءاملعب ىقتلاو

 نع انثدحيل «نسح نب نمحرلا دبع خيشلا هديفحل لاجملا كرتنلو «عجارملاو
 :لاق «ةكرابملا تالحرلا كلت

 لحر مث ءابصلا نس يف هلهأ ىلع جرختو «ملعلا بلط يف اشن هنإ

 ليصفت يف لاق مث .ةئيدملا ىلإ مث ءاسحأللو ارارم ةرصبلل ملعلا بلطل

 نونف يف أرقو «ريغص وهو نآرقلا ظفحف «همعو هيبأ نيب انخيش رهظف :كلذ

 هابأ رظاني راصف «ملعلا بلط يف ةيلاع ةمهو يوق مهف هل راصو «ملعلا

 دمحأ مامإلا نع تاياورلا ضعب ىلع ليلدلاب لئاسملا ضعب يف همعو
 لئاسم يف امهرظانو هقفلا يف امهيلع جرختف «باحصألا نع هوجولاو
 نتم يف ام ةفلاخم نم امهيف امل «فاصنإلاو ينغملاو ريبكلا حرشلا يف اهأرق

 ةرصبلا ىلإ رفاسف ءثيدحلاو ريسفتلا بلط ىلإ هتمه تلعو «عانقإلاو ىهتنملا

 لوصأ هل هللا رهظأف ءاملعلا نم اهب ناك نم نيب ميقي ةرم لك «ةرم ريغ

 ديحوت يف ةنسلا لهأ هيلع ناك ام كلذكو «هريغ ىلع يفخ ام نيدلا

 باتك ةرصبلا يف فنصف :لاق نأ ىلإ ....ناميإلاو تافصلاو ءامسألا

 بتكلا نم هذخأ .ديعبلاو بيرقلا هفينصتب هلضفب هل دهش يذلا ديحوتلا
 دور انيك نإ ت لاف نأ لإ تيدا يك نم وصلا مراده ىلا



  EDدضاقم يف ديدسلا لوقلا التوحيد 

 ىلإ لحر كانهو «دجنب لصح ام ليصحتو ةرصبلا ىلإ هتلحر دعب ىلاعت هللا

 .فيفكلا دمحم وبأ زوريف نب هللا دبع مهنم ءاملعلا لوحف اهيفو ءاسحألا

 ىنثأو «هب رس ام ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك نم هدنع دجوو
 نمو ءاسحألا خياشم رضحو ءدمحأ مامإلا ةديقعب هتفرعمب اذه هللا دبع ىلع

 نم لوألا رضحي نأ هنم بلطف «يضاقلا فيطللا دبع نب هللا دبع مهمظعأ

 .ناميإلا ةلأسم يف ظفاحلا هيف طلغ ام هل نيبيو «يراخبلا ىلع يرابلا حتف

 «راثآلاو ثيداحألا نم هباتك يراخبلا هب رّدص ام اوفلاخ ةرعاشألا نأ نيبو

 ءاسحألا لهأ هفرغي روهشم رمأ اذهو ءرظانو لئاسم يف مهعم ثحبو

 نم عجر هللا همحر انخيش نإ مث :لاق نأ ىلإ ....دجن لهآ نم مهريغو

 «ىلاعت هللا همحر جحف جحلا ادصاق دجن ىلإ اهنم جرخو «ةرصبلا ىلإ ءاسحألا

 اهتدابعو دادنألا ذاختاب لض نم لالض هيلع ىلاعت هللا حتف امب هل نيبت دقو

a SESE Oy 
 ف لا ر ناو ةنوعدي نيدلا و ر نأ لاعت هللا لاو للا
 Co جاحلا عم ةنيدملا ادصاق جرخف «سانلا

 نأ دعب ةنيدملا مدقف «جاجحلا عم هريسم نع كلذ هقاعو .هسأر اوجشو

 ةا دمع جهنم كاذ ذإ ءاملعلا دنع رضحو اهب ماقأف ءاهنم جاحلا جرخ

 دجوو اهضعبل ةءارقو ءاهعيمج يف ةزاجإ ثيدحلا بتك هنع ذخأو «يدنسلا

 نتم بتكو «هديب ميقلا نبال يدها باتك بتكف ؛«ةلبانخلا ضعب اهيف

 نب دامح كلذب ينثدح .كلام نبا ةيفلأ ظفحو وحنلا يف رضحو «يراخبلا
 هللا اهبحي ال يتلا ةلاح لا ىلع مهو دجن ىلإ عجر مث «هللا امهمحر هنع دمح

 7١6 -5١7(. /9) ةينسلا رردلا .دوصقملا ىهتنا



 ا رت

 خيشلا اهذب ىتلا بابسألا ةوق قايسلا اذه نم ءىراقلا اهيأ ىرت تنأف

 يف تالحرلا ةرثكو عالطالاو ةءارقلا ةرثكو ظفحلا ةرثك :ملعلا ليصحتل

 هذه نإ .ةحلاصلا ةينلاو ءاكذلا ةدش عم ءاملعلا نع ل لل «ملعلا بلط

 .لصح ام اذهو «ليصحتل :لا رفوتب ةليفك ىلاعت هللا قيفوت عم بابسألا

 : باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعد روهظ دنع نيملسملا ةلاح

 دجن لهأ ةلاح نع امهريغو رشب نباو مانغ نباك نوخرؤملا ركذ دقل
 عدبلا روهظ نم ريثكلا ءيشلا ًامومع يمالسإلا ملاعلاو ًاصوصخ

 تناك دجن يفف ؛حيحصلا نيدلا ةقيقحب لهجلاو تايكرشلاو تافارخلاو

 نم عاونأب هللا نود نم دبعت تاراغملاو راجحألاو راجشألاو روبقلا

 .ريثكلا ءيشلا كاذ نم دالبلا نم امهريغو نميلاو زاجحلا يفو «تابرقلا

 : هللا همحر دمحم خيشلا ةوعد ءدب

 دمحم خيشلا ةوعد تعطس هفصو قبس يذلا ملظملا وجلا اذه طسو يف

 يسرا نإ سالا هاج تارشا اذ ًاركتم ترس غرو هناهولا دبع نإ
 نم هلاثمأ هاقلي ام سانلا نم ىقلف ةا ادمحم هلوسر هب هللا ثعب يذلا

 هديفح لوقي .قحلا لوبقل هللا هقفو نم هعاطأو «ىذألا نم هللا ىلإ ةاعدلا

 ةلاخلا ىلع مهو: دف لإ ر ف هناا هر: نح ني نيهرلا يع لا
 راجشألاو تاومألا ةدابعب كرشلا نم اهاضري الو هللا اهبحي ال ىتلا

 ةدابعلا اوصلخي نأو ءديحوتلا ىلإ مهوعدي مهيف ماقف «نجلاو راجحألاو

 رجش وأ توغاط وأ ربق نم هنودبعي اوناك ام اوكرتي نأو «هّلل اهعاونأ عيمجي



 .نورثكألا هب حاصف .نانثالاو مهنم دحاولا هع سانلاو رجح وأ

 )5١57/94(. ةينسلا رردلا نم ىهتنا .هتوادعب مهورغأو كولملا هنم اورذحو

 مهنم دجوي لب ءرصعلا اذه يف ءاملع دجوي ال هنأ ينعي ال اذهو

 : هللا همحر دمحم خيشلا ةوعد اهب ترم يتلا لحارملا

 تناك امل نكلو ءاهيف هدلاو دوجول ءالميرح ةدلب يف هتوعد خيشلا أدب

 لصتاو ةنييعلا ىلإ هجتاف ءاهريغ نع ائحب ةدلبلا هذه كرت ةيتاوم ريغ فورظلا

 أدبو «ةبلط هلوح عمتجاو «رمألا لوأ يف هدعاسف ءرمعم نب نامثع اهريمأب

 نإ مث ءانزلا يف مجرو ةيكرشلا بابقلا ضعب مدهف ءةيعرشلا ماكحألا ذيفنتب
 ةنييعلا خيشلا كرتف ءءاسؤرلا ضعب ديدهت نم افوخ هنع ىلخت رمعم نبا

 وعس نب دمحم اهريمأب لصتاو ةيعردلا ىلإ هجتاف ءاهريغ نع ثحبو
 انهو «كلذ يف قدصو «هترصانم ىلع هعيابو اهلبقف «هتوعد هيلع ضرعو

 بالطلا هيلإ دفوو «سوردلا قلح هلوح تدقعناو «هللا همحر خيشلا رقتسا
 مامإلا اهريمأ ةيمالسإ ةيالو ةدلبلا هذه يف تنوكتو «تاهجلا فلتخم نم

 لإ ةوغدلا ثادتاو «باهولا دبع نب دمحم خيشلا اههجومو دوعس نب دم
 عمقو ديحوتلا ةملك ءالعإل هللا ليبس يف داهجلا أشنو «ةرواجملا دالبلا

 عيمج تدحوتو ةوعدلا ترشتنا ىتح ةزيجو ةرتف الإ يه امو كريشلا

 ريسعو زاجحلا ىلإ كلذ دعب اميف تدتماو ءاهتيار تحت ةيدجنلا نادلبلا
 هذه دوعس لآ ةرزاؤمب مث .هدحو هللا لضفب كلذ ناكو «ةريزجلا لامشو



CD E باج خرج 

(AA 4م  E O KEI 
 هک 2كم ادقأ تبديو رص هللا اورصنل نإ هدعو هللا فدصو .ةكرابملا ةوعدلا

 ساس رب 2
 كيَرْسلَول 21107 :تافاصلا] 4ل وبلا م اند ن «[۷ :دمح]
 4١[. :جحلا] مرتب نم هلا

 : اهراثآو هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعد تارمث

 نم هتميق فرعت امنإ لامعألا نم لمع لكو تاوعدلا نم ةوعد لك نإ

  دمحلا هللو  خيشلا ةوعد نإو «هكرتي يذلا هرثأ نمو «هيلع ةبترتملا هتارمث

 نم اهملع ةدمتسم يي هللا لوسر جهنم ةمسرتم هلل ةصلاخ ةوعد تناك ال

 تجتناو ءاهرثأ يقبو اهعفن رمتساو «رثألا بيطأ اه راص ةنسلاو باتكلا

 :اهنم ةريثك تاريخ ةمألل

 عدبلاو تايكرشلا نم اهب قلع امن ةيمالسإلا ةديقعلا حيحصت ١-

 دقو «هلوسر ةنسو هللا باتك نم يفاصلا اهعبنم ىلإ اهعاجرإو «تافارخلاو

 عيمج نم ةطلسو ذوفن اهيف ةكرابملا ةوعدلا هذهل راص ىتلا دالبلا لك هللا رهط

 .تافارخلاو عدبلاو كرشلا رهاظم

 هفده نم اهب عفتنا ىتح ءاهدالب جراخ ةكرابملا ةوعدلا هذه رثأ دادتما ۲

 ايقيرفأو يبرعلا برغملاو رصمو ماشلا يف يمالسإلا ماعلا نادلب فلتخم يف قحلا
 .اهريغو ايسينودنأو ناتسكابلاو دنهاو قارعلاو نميلاو نادوسلاو

 رشتناف «ىمعألا ديلقتلا نم ةررحتم ةيعاو ةيملع ةكرح دوجو ۳

 يف ذاذفأ ءاملع هيف جرخت ىتح ءدالبلا قطانم فلتخم يف دجاسملا يف ميلعتلا

 مث ءاذه انموي ىلإ اهتياعرو ةوعدلا هذه رشنب اوماق اهدعبو «خيشلا ةايح

 فلتخم نم جاوفألا ولت جاوفألا جرخت ةيمالسإ تاعماج ميلعتلا اذه تسسأ



GDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ظ  

 يف نورشتني «ميلسلا ركفلاو ةحيحصلا ةديقعلاب نيحلسم يمالسإلا ماعلا

 .هللا ىلإ ةوعدلل هريغو يمالسإلا ماعلا

 ةمألل ةوعدلا هذه ءاملع مدق دقف ءرشنلاو فيلأتلا ةكرح طاشن 4

 :كلذ نمو عورفلاو لوصألا يف ةعفانلا بتكلا نم اديصر ةيمالسإلا

 506 نوكتيو «ةوعدلا مامإ ني ل تافلؤم *

 .ةريسلاو ثيدحلاو ريسفتلاو دئاقعلاو هقفلا يف ادلجم رشع ينثا نم

 رشع دحأ نم نوكتيو «ةوعدلا ءاملعل لئاسرلاو ىواتفلا عومجم *

 ظ .ادلجم

 موصخ ىلع درلل روصعلا فلتخم يف ةوعدلا ةمئأ اهفلأ بتك #

 .ةلوادتمو ةعوبطم يهو «تادلجلا نم ديدعلا غلبت «ةوعدلا

 .هريغو جحلا مسوم يف نيملسملا ىلع اهعيزوتو فلسلا بتك رشن #

 .اناجم اهعيزوتو ةيرصعلا تافلؤملا نم ديفم لك رشن



 GD ا عرد

 يدعس نب نمحرلا دبع خيشلا ةمجرت
 ١١( هدا دمحر

 نمحرلا دبع خيشلا .عرولا .دهازلا .ريهشلا ةيعادلاو .ليلجلا ملاعلا وه

 «ميصقلا ةقطنم تاظفاحم ىدحإ ةزينع ةنيدم يف نمحر لا دبع خيشلا دلو

 نم فلأو ةئامثالثو ةعبس ماع نم مرحم رهش نم رشع يناثلا مويلا يف

 ش .ةيوبنلا ةرجهلا

 أشنف «هتياعرو هتيبرتب هوخأ ماقو «نيوبآلا ميتي نمحرلا دبع خيشلا اشن

 اضوعم دهر نالا ققداسلا ءاملعلا ةا اع ع رك اس ا
 كراشي ال يلعلاو ةدابعلل اعطقنم «ةرخآلا ىلع ًالبقم ءاهفرخزو ايندلا نع

 هيلع ضرع هنأ كيهان .ذوفنلاو هاجلاو بصانملا نم هب نومتهي اميف سانلا

 ريا ارنا ندا ةد ناك نالا لحد آيار ءال

 ةوعدلاو ميلعتلاو .نيبلا تاذ حالصإو «سانلا ىلإ ناسح لاك «ةدابعلاو

 هل افا هلغلل الداب ناكر سالا لإ يمحتلاو قرم ايزو جصتلاو

 تاد حالصإ ىلع ص رحب ناكو .ةدافإلاو ميلعتلل هتاقوأ لك فرص لب

 .يدعسلا خيشلل ةيملعلاو ةيوعدلا دوهجلا :باتك نم هللا همحر خيشلا ةمجرت تذخأ )١(

 دجن ءاملع :اضيأ رظناو «ضايرلاب ملسملا راد عبط «نايمرلا هللا دبع /روتكدلا فيلأت

 نيرظانلا ةضورو (5505ص) مهريغو دجن ءاملع ريهاشمو (577/7) نورق ةتس لالخ

 .("5060ص) ميمت مالعأو ١90( /۲) ميلس لآ ءاملعو 714٠( /۳) مالعألاو (۲۲۰ /۱)



GDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ظ  

 .هللا هجول ةمدخ قئاثولا ريرحتو ةحكنألا دوقع يف عجرملا وهو «نيبلا

 لو بتا ل يللا نم تدعاو يملا نم قرآ ئالغا تناكو

 لذبي «ىنسحلاب رشاعيو «ةقالطلاب ايحيو «بيرقلاو ديعبلا ىلإ ددوتي «ذحخاؤي

 هيأرو هملعو ههاجو هلامب دعاسيو «هعسوو هتقاط ريغصلاو ريقفلل

 .موتكم رسو صلاخ بلقو «قداص ناسلب هحصنو هتروشمو

 ١ - ماع ةيملعلا ةزينع ةبتكم سيسأت يف مهاس ١609ه.

 ماع ناضمر رهش يف ةزيثعب ريبكل عماجلا يف ةباطخلاو ةمامإلا ىلوت ؟

 .ه١1١١

 ها ماع هحاتتفا لعب ةزينع 2 يملعلا دهعملا ىلع فرشأو 6

 للا ةيعاتلا هلع افر راضو

 عمجب كلذو «هءانب متأ ىتح نيتلحرم ىلع عماجلا ءانبب خيشلا ماق 2

 .كلذل تاعرتلا

 عيمج ٤ اهتدمعو هدلب عجرم هللا ههر يدعس نبا خيشلا ناك 6

 قئاثولا بتاكو عماجلا مامإو بيطخلاو ظعاولاو سردملا وهف ءاهنوؤش
 هللا هجول ةبسح «دالبلا ىتفمو ةحكنألا دقاعو ءاياصولاو فاقوألا ررحمو

 .ىلاعت

 ظ :يملعلا هثارت امأ

 يف اهب مهاس «فراعملاو مولعلا فانصأب ةرخاز ةرماع ةبتكم كرت دقف



 رولا باك عر

 هناسلب هبر ىلإ اعدو «نيدلا لئاسم نم اريثك رسيو «هقفلاو ديحوتلا رشن
 ا ةييقلاو ة ديلا ت وع نعت ااو زون تا وااو

 .نمحرلا مالك ريسفت يف نانملا ميركلا ريسيت- ١

 .نآرقلا ريسفتل ناسحلا دعاوقلا- ۲

 تفرشت يذلا اذه انباتك وهو .ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا- ۳

 .ديحوتلاو دئاقعلا لوصأ يف ديمحلا برلا حتف- ٤

 .راربألا بولق ةجهب- 4

 .ميقلا نبا ةينون حرش «ةيفاشلا ةيفاكلا حيضوت- 5

 .نيدحلملا لوصأ لاطبإ يف نيهاربلاو عطاوقلا ةلدألا-۷

 .هلالغأ يف يميصقلا هارتفا امم هلاجرو هتلمحو نيدلا هيزنت- 6

 .ةعماجلا لوصألاو دعاوقلا 4

 .افلؤم نيثالث تزواجت دق ريثك اهريغو «ةيدعسلا ىواتفلا -
 هيلع اولبقأف «ملعلا ةبلط نم ريثك مولعلا هنع ىقلتو هيدي ىلع ذملتت

 حلاص نب دمحم خيشلا ةليضف مهرهشأ ناكو «ضايفلا هملع رحب نم نولهني
 زيزعلا دبع خيشلا ةليضفو يحلاصلا دمحلا ىلع خيشلا ةليضفو نيميثعلا

 .عيمجلا هللا محر ريثك مهريغو ماسبلا هللا دبع خيشلا ةليضفو ناملسلا

 نمحرلا دبع هخيش نع اثدحتم هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاق

 نب نمحرلا دبع انخيش ىلع ةءارقلا يف انأدب انربك امل مث :هّللا همحر يدعسلا



QODديول يفاقم ل هيما وقل `  

 داز ينو «ماشه نبال ل رحلا ىف ىدصلا لبو ىدنلا رطق يف يدعسلا رصان

 .ىرخأ بتكو ىقتنملا يفو ةيطساولا ةديقعلا ينو «عنقملا راصتخا يف عنقتسملا

 يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا هكلسي ناك يذلا جهنملا معن» اقا لاقو

 بلاطلا نأ قبس اميف سانلا ةداع تناك ذإ «هتقو يف ريظن هل سيل هللا همحر

 حرشي ناك دقف انخيش امأ .هللا ءاشي اب خيشلا هيلع قلعيف باتكلا أرقي

 ...ًاريثك بالطلا هنم مهفي ىتح ضعبب اهضعب لئاسملا طبريو «باتكلا
 لف جهنم هلو ...هلاعفو هلاقمب مهل ىبرملا بألا كلسم هذيمالت عم هكلسمو

 «...نآلا ىتح هب عفتنن انلزام

 ملعلا نمرعو ءيسوالتلا ةقيرط يف أريثك هب ترثأت» :هللا همحر لاقو

 نأل «قالخألا ةيحان نم هب ترثأت كلذكو «يناعملاو ةلثمألاب ةبلطلل هبيرقتو

 .ةلضافلا قالخألا نم ريبك بناج ىلع ناك هللا هحر نمحرلا دبع خيشلا

 وهو «ريبكلا ىلإ كحضيو ريغصلا حزامي ةدابعلاو ملعلا يف ةردق ىلع ناكو

 .«اقالخأ تيأر نم نسحأ نم - هللا ءاش ام

 هملعو هتدابع يف هرصع يف هلثم دجوي نأ لق لجرلا نإ» :ًاضيأ لاقو

 .هلاحي قيلي ام بسحب ريبكلاو ريغصلا نم الك لماعي ناك ثيح «هقالخأو

 ام ىلع اروبص ناكو «هسفنب مهتجاح دسي ام مهيلإ لصويف «ءارقفلا دقفتيو
 هير اوبس ا و ا .سانلا ىذأ نم هب ملي

 ظ .«افه نم رذع هب لصحي اهيجوت اههجوي

 ظ : هنافوو هضرم

 حصنو جلوعو ه۲ ماع نييارشلا بلصتو مدلا طغضب بيصأ



 63 ا

 .ءاتفإلاو سيردتلا دواعو هدالب ىلإ عجر هنكل ءريكفتلا ةلقو ةحارلاب

 ىدامج رهش نم نيرشعلاو يداحلا ءاثالثلا موي نم ۱۳۷١ ماع ينو

 ةالص ةعامجلاب ىلصو «داتعملا هسرد ىقلأ نأ دعب ءامغإب بيصأ ةرخآلا

 نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا موي رجف هتينم هتفاوف ءلزنملا ىلإ لقنف «ءاشعلا

 يف مويلا كلذ نم رهظلا ةالص دعب هيلع يلصو «ةرخآلا ىدامج رهش نم
 هللا همحرف «ةزينع يلامشب ةيناوهشلا رباقم يف نفدو «ةزينعب ريبكلا عماجلا

 تاو ةر لاف
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 دبحوتلا بالك

 فيلأت

 باهولا دبع نب دمحم :مالسإلا خيش

 هللا همحر ه5١٠١١ :ت

 ديدسلا لوقلا باتكو
 ديحوتلا دصاقم يف

 فيلأت

 يدعسلا نمحرلا دبع :ةمالعلا
 هللا همحر ها17ا7/5 :ت

 نيهاش ةمالس نب يربص





 DB ديحوتلا باتك حرش

 سم 0 م2

e هج 

 ةمدقم

 لمتشت يهو «يدعس نب رصان نب نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلا ملقب
 .ةنسلاو باتكلا نم ةدمتسملا اهتصالخو ةنسلا لهآ ةديقع ةوفص ىلع

 نم هللاب ذوعنو «هيلإ بوتنو هرفغتسنو «هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 الف للضي نمو «هل لضم الف هللا دهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش

 ادهم نأ دهشاو هل كير ل هدحو هلا الإ هلإ ال نأ دهشاو بهل يداه

 .هلوسرو هدبع

 ديحوتلا باتك تاعوضوم يف افيطل اقيلعت انبتك نأ قبس دقف :دعب اما
 عفن هيف لصحف «هحور هللا سدق (باهولا دبع نب دمحم) مالسإلا خيشل

 عم ةعفانلا تاليصفتلا نم هيف امل ءنيملعملل ةدعاسمو «نيلغتشملل ةنوعمو

 .هيلع بلطلا ةرثك عم هخسن تدفن مث مامإلا ةعبطمب عبطو .ماتلا حوضولا

 نأ يل ادب ةرملا هذه يفو «هرشنو هعبط ةداعإ ىلإ ةديدشلا ةجاحلا تعدو

 يف «ةنسلا لهأ دئاقع تالمجم ىلع ىوتحت ءةرصتخ ةمدقم كلذ مامأ مدقأ

 للاب رش لقا اعا ةة لوصألا

 ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نونمؤي مهنأ كلذو

 لامك لكب درفتملا ءدوبعملا هلإلا برلا وه هللا نأ نودهشيف .هرشو هريخ
 ءىرابلا قلاخلا وه هللا نإ :نولوقيف .نيدلا هل نيصلخم «هدحو هنودبعيف

 .رومألا عيمجل ربدملا عناملا يطعملا قازرلا روصملا



 .ءيش هلبق سيل يذلا لوألا هنأو ءدوصقملا دحوملا دوبعملا هولأملا هنإو

 يذلا نطابلا «ءيش هقوف سيل يذلا رهاظلا «ءيش هدعب سيل يذلا رخآلا

 .ء يشن هنود سيل

 ولعو «ردقلا ولعو «تاذلا ولع :رابتعاو ىنعم لكب ىلعألا يلعلا هنأو

 هولع عمو «هلالجو هتمظعب قيلي ًءاوتسا ءىوتسا شرعلا ىلع هنأو .رهقلا

 .ىلفسلاو يولعلا ملاعلاو نطاوبلاو رهاوظلاب طيحم هملعف «هتيقوفو قلطملا

 .بيجما بيرقلا وهو «مهلاوحأ عيمج ملعي «هملعب دابعلا عم وهو

 مهداجيإ يف نورقتفم هيلإ لكلاو .هتاقولخم عيمج نع هتاذب ىنغلا هنأو

 «نيع ةفرط هنع دحأل ىنغ الو .تاقوألا عيمج يف هيلإ نوجاتحي ام داجيإو

 نذار ةو الو و هس دالا اه ياللا «ويعسرلا ترولا يهر

 .مقنلل عفادلا «معنلل بلاجلا وهف «هللا نم الإ ةمقن

 تاجاح ضرعتسي ءايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك لزني هنأ هتمحر نمو

 نم «يريغ يدابع نع لأسأ ال :لوقيف .رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح دابعلا

 يذلا اذ نم «هيطعاف ينلأسي يذلا اذ نم «هل بيجتساف ينوعدي يذلا اذ
 امك لعفيو ءاشي امك لزني وهف .رجفلا علطي ىتح «هل رفغأف ينرفغتسي

 ظ .ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل «ديري

 امف «هردقو هعرش يف ةماتلا ةمكحلا هل يذلا «ميكحلا هنأ نودقتعيو

 .مكحلاو حلاصملل الإ عئارشلا عرش الو ءاثبع اًئيش قلخ
 .تائيسلا نع وفعيو هدابع نم ةبوتلا لبقي ءروفغلا وفعلا باوتلا هنأو

 .نيبينملاو نيرفغتسملاو نيبئاتلل ةميظعلا بونذلا رفغيو



 CD ا نا

 .هلضف نم نيركاشلا ديزيو «لمعلا نم ليلقلا ركشي يذلا روكشلا وهو
 تافصلا نم كك هللا لوسر هب هفصوو «هسفن هب فصو امب هنوفصيو

 ةمظعلاو ةردقلا لامكو ءرصبلاو عمسلاو «ةلماكلا ةايحلاك :ةيتاذلا
 .قلطملا دمحلاو «لامجلاو لالجلاو دجلاو «ءايربكلاو

 ءطخسلاو اضرلاو ةمح لاك :هتردقو هتئيشمب ةقلعتملا لاعفألا تافص نمو

 .ديبت الو دفنت ال هتاملكو ءءاشي فيك ءاشي اب ملكتي هنأو «مالکلاو

 الو لزي مل هنأو .دوعي هيلإو ءأدب هنم «قولخ ريغ هللا مالك نآرقلا نإو
 هدابع ىلع مكحيو «ءاش اب ملكتيو «ديري ام لعفي هنأب افوصوم ُلازي
 كلاما مكاحلا وهف «ةيئازجلا هماكحأو «ةيعرشلا هماكحأو «ةيردقلا هماكحأب

 .همكح نع الو هكلم نع دابعلل جورخ الف «هيلع موكحم كولمت هاوس نمو

 مهبر نوري نينمؤملا نأ :ةنسلا هب ترتاوتو باتكلا هب ءاج امب نونمؤيو
 .ةذللاو ميعنلا ٌربكأ هناوضرب زوفلاو هتيؤر ميعن نأو «ةرهج ًانايع ىلاعت

 ءأدبأ منهج ران يف ٌدلخم وهف ديحوتلاو ناميإلا ريغ ىلع تام نم نأو

 مهبونذل ٌرْفكم مهل لصح الو ةبوت ريغ ىلع اوتام اذإ رئابكلا بابرأ نأو
 يف ٌّدحأ رانلا يف ىقبي الو ءاهيف نودلخي ال رانلا اولخد نإو مهنإف ةعافش الو

 .اهنم جرخ الإ ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق

 لاوقأو حراوجلا لامعأو ءاملامعأو بولقلا دئاقع لمشي ناميإلا نأو

 قحتسا يذلا ءاقح نمؤملا وهف لمكألا هجولا ىلع اهب ماق نمف «ناسللا

 .كلذ ردقب هنايإ نم صقن أئيش اهنم صقتنا نمو «باقعلا نم ملسو باوثلا
 .رشلاو ةيصعملاب صقنيو «ريخلا لعفو ةعاطلاب ديزي ناميإلا ناك كلذلو



CDلل  

 عم ايندلاو نيدلا رومأ نم عفني اميف دجلاو ٌيعسلا مهوصأ نمو

 .هللاب نونيعتسيو مهعفني ام ىلع نوصيرح مهف .هللاب ةناعتسالا

 يف هللا لوسر نوعبتيو ؛مهتاكرح عيمج يف هلل صالخإلا نوققحُي كلذكو

 :مهقيرط عابتأ نينمؤملل ةحيصنلاو «لوسرلل ةعباتملاو دوبعملل صالخإلا

 قحا نيدو. قاشا هللا كما لسور. هل ادم نأ .قودوقو

 «نييبنلا متاخ وهو «مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هنأو هلك نيدلا ىلع هرهظيل

 ءأرينم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ءاریذنو اریشب نجلاو سنإلا ىلإ لسرأ

 اونيعتسيو «هللا ةدابعب قلخلا موقيلو ءايندلا حالصو نيدلا الضب هلسرأ

 ظ .كلذ ىلع هقزرب

 ءانايب مهمظعأو مهحصنأو مهقدصأو قلخلا ملعأ هنأ نوملعيو

 يف هنوعبتيو «مهلك قلخلا ةبحم ىلع هتبحم نومدقيو «هنوبحيو هنومظعيف

 .هعورفو مهنيد لوصأ

 .هيدهو ٍلحأ لك لوق ىلع هيدهو ةلوق نومدقيو

 مل ام تالامكلاو صئاصخلاو لئاضفلا نم هل عمج هللا نأ نودقتعيو

 لك يف مهلمكأو ءاهاج مهمظعأو اماقم قلخلا ىلعأ وهف .دحأل هعمجي

 .هنم مهرذح الإ رش الو «هيلع هتمأ لد الإ ريخ قبي مل ؛ةليضف

 ال هللا هلسرأ لوسر لکو ءهللا هلزنأ باتك لكب نونمؤي كلذكو

 .هلسر نم دحأ نيب نوقرفي

 اهب طاحأ دق اهرشو اهريخ :دابعلا لامعأ عينج نأو «هلك ردقلاب نونمؤيو

 ثيح «هتمكح اهب تقلعتو «هتئيشم اهيف تذفنو .هملق اهب ىرجو «هللا ملع



 ديعولا تاك عا

 مهربجي مل «مهتئيشم بسحب مهلاعفأو مهلاوقأ اهب عقت «ةدارإو ةردق دابعلل قلخ
 هنيزو ناميإلا مهيلإ ببح نأب نينمؤملا صخو ءاهل نيراتخم لب اهنم ٍءيش ىلع

 .هتمكحو هلدعب نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مهيلإ هركو «مهبولق يف

 .هلوسرو هباتكلو هلل ةحيصنلاب نونيدي مهنأ ةنسلا لهآ لوصأ نمو

 ام ىلع ركنملا نع نوهنيو «فورعملاب نورمأيو «مهتماعو نيملسملا ةمئألو

 ناريجلا ىلإ ناسحإلاو «ماحرألا ةلصو نيدلاولا ربب نورمأيو ءةعيرشلا هبجوت

 ىلإ نوعديو .نيعمجأ قلخلا ىلإ ناسحإلابو «قح هل نمو «نيلماعملاو كيلامملاو

 .اهذرأو قالخألا ءىواسم نع نوهنيو ءاهنساحمو قالخألا مراكم

 .اقالخأو ًالامعأ مهنسحأ ءانيقيو ًاناميإ نينمؤملا لمكأ نأ نودقتعيو

 .ةليذر لك نم مهدعبأو .ةليضفو ريخ لك ىلإ مهادهأو ءلاوقأ مهقدصأو

 اهتافص يفو اهيف مهيبن نع ءاج ام ىلع «نيدلا عئارشب مايقلاب نورمأيو

 .اهتاضقنمو اهتادسفم نع ريذحتلاو .اهتالمكمو

 مانس ةورذ هنأو «رجافلاو ربلا عم ًايضام هللا ليبس يف داهجلا نوريو

 نأ ملسم لك ىلع ضرف هنأو .حالسلا داهجو .ةجحلاو ملعلا داهج .نيدلا

 .عاطتسمو نكمم لكب نيدلا نع عفادي

 بيرقت يف يعسلاو .نيملسملا ةملك عمج ىلع ثحلا مهوصأ نمو

 لكب لمعلاو ضغابتلاو يداعتلاو قرفتلا نم ريذحتلاو .اهفيلأتو مهبولق

 .اذه ىلإ لصوت ةليسو

 مهضارعأو مهلاومأو مهئامد يف قلخلا ةيذأ نع يهنلا مهوصأ نمو

 ىلإ بدنلاو .تالماعملا عيمج يف فاصنإلاو لدعلاب رمألاو «مهقوقح عيمجو



GDديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا  

 .اهيف لضفلاو ناسحإلا

 هللا لوسر باحصأ مهلضفأو ةي دمحم ةمأ ممألا لضفأ نأب نونمؤيو

 ةعيبو ءردب لهأو «ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلاو نودشارلا ءافلخلا ًاصوصخ اي
 ةباحصلا نوبحيف ءراضنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو «ناوضرلا

 .مهئواسم نع ليق امع نوتكسيو «مهنساحم نورشنيو .كلذب هلل نونيديو

 تاماقملا مهل نمو «لدعلا ةمئأو ةادهلا ءاملعلا مارتحاب هلل نونيديو -

 نم مهذيعي نأ هللا نولأسيو «نيملسملا ىلع عونتملا لضفلاو نيدلا يف ةيلاعلا

 نيد ىلع مهتبثي نأو «قالخألا ءوسو قافنلاو قاقشلاو كرشلاو كشلا

 .تامملا ىلإ مهيبن

 .نوعدي اهيلإو .نودقتعي اهو ءنونمؤي اهب ةيلكلا لوصألا هذه
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 ديحوتلا باك
 را ىلا

f 

 .[١٠:تايراذلا] ''”4نوُدبيل الإ ىنإلاو ملأ ٌتَقلَح اَمو# :ىلاعت هللا لوقو

 دلو :هلوقو
 ر

 )۲( رف يام م سامر رم | 5 ت يخ رم ت و . <

 # ٌتوخدطلا أوبنَتحأَو أ اوذبعأ تأ الوسر َِةَّمأ لڪ ىف انّشعب

 ةبولطملا ةياغلا نأ هناحبس ربخأف :(۲۹ص) نيترجهلا قيرط يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 نأ بحي دبعي نأ بحي هنأ امك هناحبس وهو «هتبحم لامك اهلصأ ىتلا هتدابع يه هقلخ نم

 ثيدحلا يف ب ىنلا لاق امك «ىنسحلا هئامسأو ىلعلا هفاصوأب ركذيو «هيلع ىنثيو دمحي

 دنسملا يقو «هسفن ىلع ىنثأ كلذ لجأ نمو «هللا نم حدملا هيلإ بحأ دحأ ال» :حيحصلا

 نإ» :لاقف ءدماحمب يبر تدمح ينإ هللا لوسر اي :لاق هنأ عيرس نب دوسألا ثيدح نم

 سدقيو هسفن دمحيو هسفن ىلع ىنثي كلذ لجأ نمو .هسفن بحي وهف ؛(دمحلا بحي كبر

 .هيلع ينثيو هدمحيو هبحي نم بحيو «هسفن

 سنإلاو نجلا قلخي مل هنأ ربخأف :(10 ص) نيترجهلا قيرط يف هللا همحر ًاضيأ لاقو

 مه اوحبريف هودبعيل اناسحإو ًادوج مهقلخ نكل ؛مهيلع حبريل الو «مهيلإ هنم ةجاحل

 لع نمو «[۷ :ءارسإلا] € ٌءكِيشنَأِل رشح نسا نإ :هلوقك «حابرألا لك هيلع

 ٤٤[. :مورلا] © ل دمي مضل اخلص

 دبعلا هب زواجت ام لك توغاطلاو )59/1١(: نيعقوملا مالعإ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۲)

 هللا ريغ هيلإ نومكاحتي نم موق لك توغاطف .عاطم وأ عوبتم وأ دوبعم نم هدح
 اميف هنوعيطي وأ هللا نم ةريصب ريغ ىلع هنوعبتي وأ «هللا نود نم هنودبعي وأ «هلوسرو

 ءاهعم سانلا لاوحأ تلماتو اهتلمأت اذإ ماعلا تيغاوط هذهف هلل ةعاط هنأ نوملعي ال

 ىلإو هللا ىلإ مكاحتلا نعو توغاطلا ةدابع ىلإ هللا ةدابع نع [اولدع] مهرثكأ تيأر

 ر اا اط لإ ار او ا نر ت اطا لإ: اا لاو لوسرلا
 نمو ةباحصلا مهو - ةمألا هذه نم نيزئافلا نيجانلا قيرط اوكلسي مل ءالؤهو «هتعباتمو

 .دصقلاو قيرطلا يف مهوفلاخ لب مهدصق اودصق الو  مهعبت



TADديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 لَآ كب در ئضَقو #4 :هلوقو ۳١[. :لحنلا]
 | اندسحإ نيدلولابو هايل الإ أودبع سا نو 0 نعاس م ر م مس ر ت

 و صر نال ےس 2 ت صر ےس ر ےک م ےس

 . Sa ع نل
 ےس ےک ر سرک” 6. ” ر

 مرر ا روو ورم س بيا يشاع راس دے م ۰ 3

 ٍناََبر م امهم زا بر لقو ةَ نم لڏلا حاج اَمِهَل ضِفْخَأَو ل اميركح الو

 وب اکر کو هلل ًاودبعاو 3 :هلوقو .ةيآلا ۲١] - 7 :ءارسإلا] ا غص

Eكبَر مرح اَم لت الات لك 9# :هلوقو .[*5 :ءاسنلا] ةيآلا  
 ]۱0۱-0 :ماعنألا] تايآلا € امسك وپ 2 کک ےک ےس س

e NNERيتلا ةا كح دمحم يص  

 4 س رر مرح ام لآ اولا لف  :یلاعَت ُهَلْوَق أَرفَيْلَك ةئاح اھل

 ةيآلا "ريشا ارمي ال 57 وعيت اَميِقَّمْسُم ىطَرص اذه لاو :ىلاعت هلوق ىلإ
 ظ .[ 161١-١617 :ماعنألا]

 رام ىلع ةا ّيبنلا فيِدَر تنك :لاق - هنع هللا يضر - لبج نب ذاعم نعو ظ
or١ 7 7 2 ےس س و ا د 2 - و ر م  

 «؟هللا ىلع ٍداَبعلا ىح اَمَو ؟وابولا ىلع هللا ىح ام يِرْدَتَأ ءذاَعم اي» :يل لاق
 o4 0 هَ وم و۶

 هب اوكرشُي الو هوُدْبْعَي نأ ٍداَبِعلا َلَع هللا قَح» :َلاَق .ُهَّلْعَأ ُهّلوُسَرَو هللا :ٌتلق

 يندعابيو ةنجلا ينلخدي لمع ىلع ىنلد هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر ذاعم نع(١)

 هللا دبعت :هييلع هللا هرسي نم ىلع ريسيل هنإو «ميظع نع ينتلأس دقل» :لاقف .رانلا نع
 ......٠ .تيبلا جحتو «ناضمر موصتو «ةاكزلا يتؤتو «ةالصلا ميقتو ءًاثيش هب كرشت الو

 ينابلألا هححصو (۳۹۷۳ مقر) هجام نباو ١117( مقر) يذمرتلا هجرخأ .ثيدحلا خلا

 > ( ( ١٠۳١(. مقر) عماجلا حيحص يف

 هدانسإ فعض امنيب .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو 70237١( مقر) يذمرتلا هب درفت (۲)

 .يذمرتلا ننس فيعض يف ينابلألا



 ديحوتلا باتك حرش

 َلوُسَر اي :ٌتْلُق ؛ًائْيَس وب كرنب ال ْنَم َبّذَعُي ال نأ هللا ىلع دالا قَحَو ايش
 ا ذيحيحصلا يف اجرح وك ع هشت ال» :َلاَق ؟ سالا ر ربا القا هلل

 ديحوتلا باتك

 .هرخآ ىلإ هلوأ نم باتكلا اذه دوصقم ىلع لدت ةمجرتلا هذه

 ةيهإلا ديحوت ىلع لمتشي باتكلا اذه نأ يأ «ةبطخلا نع اهب ىنغتسا اذهلو
 .هليصافتو هلوصأو «هنيهاربو هلضفو «هطورشو هدودحو ناکا ركذب ةدابعلاو

 هب امو «هیهویو هفعضي وأ «هيوقيو هب دادزي امو «هتایضتقمو «هتارمثو «هبابسآو
 .لمكي وأ متي

 تافصب برلا درفتب فارتعالاو ملعلا :قلطملا ديحوتلا نأ ملعا

 ةديسو: .ةقارفإو. «لذاطاو ةا .تانضص: هاجرت .ناردالاو لالا
 لاب

 .(۳۲ مقر) ملسمو (۱۲۸ مقر) يراخبلا هجرخأ (۱)

 دحلاو ءاهمانس ةورذو لسرلا ةوعد بل وه كيرش الب هدحو هتدابعو هللا ديحوت نإ (1)

 يف رانلا يف دولخلا نم يجنملا ردقلا وهو .كرشلاو مالسإلاو ءرفكلاو ناميإلا نيب لصافلا

 .ايندلا يف ةيرذلاو لاملاو مدلل مصاعلاو .ةرخآلا

 لصألااذهو )٠٤١/١(: ىواتفلا عومجم يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هبو ؛هريغ انيد نيرخآلاو نيلوألا نم هللا لبقي ال يذلا نيدلا لصأ وه ديحوتلا وهو

 العا السر نم كلب نِي اَنْلَسرَأ نم لسو :ىلاعت لاق امك «بتكلا لزنأو لسرلا لسرا

 نم اتلسرأ امو :ىلاعت لاقو [45 :فرحزلا] € ايو ل ودب ةهِلاَء ميلا نود نم

 لاقو ۲١[ :ءاسنألا] 4 ب وديع انآ لإ هلل ال منا ِهْيَلِإ یون الإ لوُسَر نم كل

 ن مهن ا ا ا و لا



CDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 :ماسقأ ةثالث وهو

 لج - برلا دارفنا داقتعا وهو :تافصلاو ءامسألا ديحوت :اهدحأ

 لالجلاو ةمظعلا توعنب «هوجولا عيمج نم قلطملا لامكلاب  هلالج
 ام تابثإب كلذو «هوجولا نم هجوب كراشم اهيف هكراشي ال ىتلا «لامجلاو

 .تافصلاو ءامسألا عيمج نم ي هلوسر هل هتبثأ وأ ءهسفنل هللا هتبثأ

 هتمظعب قئاللا هجولا ىلع ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا ءاهماكحأو اهيناعمو

 ام يفنو .ليثمت الو فيرحت الو «ليطعت الو اهنم ءيشل يفن ريغ نم هلالجو
 ان لك نغو تاويعلاو نضتاقتلا نم. هلك هلوسو هح ةا وأ ةه نع هاف

 .هلامک يفاني

 نع لجو زع هللا ركذ دقو ۳١[ :لحنلا] 4 هَل هَ ْتّقَح نُ همو هللا ىذه

 4 دهريغ هلا نم کلا هلأ اودع :هموقل لاق هنأب هتوعد حتتفا هنآ لسرلا نم لك

 .[09 :فارعألا]

 ىواتف عومجم نم ةيومحلا صيخلتب ةيربلا بر حتف يف هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاق )١(

 ذخألا ىلع اوعمتجا نيذلا مه ةعامجلاو ةنسلا لهأ )١9/5 7١(: خيشلا لئاسرو

 يف مهتقيرطو .داقتعالاو لمعلاو لوقلا يف ًانطابو ًارهاظ اهب لمعلاو لك ىنلا ةنسب

 :يلي امك هتافصو هللا ءامسأ

 نم ب هللا لوسر ناسل ىلع وأ هباتك يف هسفنل هللا هتبثأ ام تابثإ يهف :تابثإلا يف ١

 .ليثمت الو فييكت ريغ نمو ليطعت الو فيرحت ريغ

 عم م هلوسر ناسل ىلع وأ هباتك يف هسفن نع هللا هافن ام يفن مهتقيرطف :ىفنلا قد

 .ىلاعت هلل هدض لامك توبث مهداقتعا



 GD ا حن

 «كلذ وحنو ةهجلاو زيحلاو مسجلاك :هيف سانلا عزانت امم هتابثإ الو هيفن دري مل اميف -۳

 هانعم امأو كلذ دورو مدعل هنوفني الو هنوتبثي الف «هظفل يف فقوتلا هيف مهتقيرطف

 هللا ىلع عنتمي ال قح هب ديرأ نإو «هودر هنع هللا هزني لطاب هب ديرأ نإف «هنع نولصفتسيف

 لهأو ليطعتلا لهأ نيب طسولا لوقلا يهو «ةبجاولا ةقيرطلا يه ةقيرطلا هذهو .هولبق

 :عمسلاو لقعلا اهبوجو ىلع لد دقو .ليثمتلا

 كردي ال ىلاعت هللا ىلع عنتميو زوجيو بجي اميف لوقلا ليصفت نأ هتلالد هجوف لقعلا امأف

 امع توكسلاو «هافن ام يفنو هتبثأ ام تابثإب كلذ يف عمسلا عابتا بجوف «عمسلاب الإ

 E دلل اومدر | وعدا قلل دانك وي نان هكون هتلدآ نمف عمسلا امأو

 ار دلیک یی :هلوقو 4یا نولسم اوك ا

 .4 لع دپ کل سب ام فق الو» :هلوقو 4 € ریا

 .داحلإلا نم امهنأل «ليطعت الو فيرحت ريغ نم تابثإلا بوجو ىلع تلد :ىلوألا ةيآلاف

 يفن بوجو ىلع تلد :ةشلاثلا ةيآلاو .ليثمتلا يفن بوجو ىلع تلد :ةيناثلا ةيآلاو

 .هيفن وأ هتابثإ دري مل اميف فقوتلا بوجو ىلعو فييكتلا

 اهيف سيلو «هيلع اهب ىنثيو اهيلع دمحي لامك تافص اهنإف «تافصلا نم هلل تبث ام لكو

 .هجو لمكأ ىلع ىلاعت هلل ةتباث لامكلا تافص عيمجف «هوجولا نم هجوب صقن

 تافص عيمجف «بجاولا هلامك يفانت صقن تافص وهف هسفن نع هللا هافن ام لكو

 كلت ءافتنا هب دارم لاف هسفن نع هللا هافن امو .هلامك بوجول ىلاعت هللا ىلع ةعنتم صقنلا

 نوكي ىتح لامكلا ىلع لدي ال يفنلا نأ كلذو ءاهدض لامك تابثإو ةيفنملا ةفصلا

 امك ًاصقن نوكيف زجعلا هببس نوكي دق يفنلا درجم نإف ءاهيلع دمحي ةيتوبث ةفصل ًانمضتم

 :رعاشلا لوق يف

 لدرخ ةبح سانلا نوملظيالو ٠ ٠ ةمذب نوردغي ال هتليبق



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا 00 ة

 قلخلاب درفتملا برلا وه هللا نأ ٌدبعلا دقتعي نأب :ةيبوبرلا ديحوت :يناثلا

 مهو  هقلخ صاوخ ىّبرو «معنلاب قلخلا عيمج ىّبر يذلا «ريبدتلاو قزرلاو

 :ةعفانلا مولعلاو «ةليمجلا قالخألاو ؛ةحيحصلا دئاقعلاب  مهعابتأو ءايبنألا
 ةرمثملا حاورألاو بولقلل ةعفانلا ةيبرتلا يه هذهو «ةحلاصلا لامعألاو

 ظ راد اس

 ملعلا وهو :ةدابعلا ديحوت :هل لاقيو ءةيهإلا ديحوت :ثلاثلا

 نيبت اذإ .ملظي ال رادجلا :تلق ول امك ًاحدم يضتقي الف ةيلباقلا مدع هببس نوكي دقو

 لامك توببث عم هللا نع ملظلا ءافتنا هب دارملاف ملظلا هسفن نع هللا ىفن ام :لوقنف اذه

 عم برغللا يفن دارملاف «ءايعإلاو بعتلا وهو بوغللا هسفن نع ىفنو .لدعلا وهو هدض

 .ملعأ هللاو «هسفن نع هللا هافن ام ةيقب اذكهو «ةوقلا وهو هدض لامك توبث

 هللا لوسر نمز يف نوكرشملا هب رقأ يذلا وهو «ةيبوبرلا ديحوت :لوألا لصألا :(1۷ /۲)

 رهو «مهاومأو مهءامد لحتساو ءال هللا لوسر مهلتاقو .مالسإلا يف مهلخدأ الو دك

 25 كرم دسم( لل سوو لا ر 20

 19 ےس سك مم الس ےل وک واچ ےس ری اا سار سم ےس رک رک ے سرس

 نإ ایف نمو ضر نمل لق# ١”[ :سنوي] 4 نوقت الفأ لقف هللا نولوقيسف

 عبسسلا تودمسلا بر نم لق (] تيوركذت الفأ لق مل ولوم نل تيوماعت متنڪ س1 د یک 2 مپ ص ھم ٤ ہی 8س ہو مے ی مرد و
 ف سرس ر عد د سپ ےہ س4 هع ع ۸ ےس کپ سام سم ی
 ت هوري نم لف جبل توق القأ لق لل تولوق ل ىلظعْلا شرسمعلا بوو

 3 و خم ےک رع رر مب دج Ores سور سرس م و مة و را راس 2 س

 أف لق هلل تولوقيس يدل نوماعت مسنك نإ هيلع راج الو ريج وهو ڪي لڪ

 نم رهشأو ءرصحت نأ نم ةريثك اذه ىلع تايآلاو [۸۹ 85 :نونمؤملا] 4(ا ترور

 .ركذت نأ



 GD ديحوتلا باتك حرش

 هدحو هدارفإو «نيعمجأ هقلخ ىلع ةيدوبعلاو ةيهولألا وذ هللا نأب فارتعالاو

 نيمسقلا مزلتسي ريخألا اذهو «هدحو هلل نيدلا صالخإو اهلك ةدابعلاب

 لامكلا فاصوأ معت ةفص يه يتلا ةيهولألا نأل ءامهنمضتيو نيلوألا

 فاصوأ نم هل امل دوبعملا هولأملا هنإف «ةمظعلاو ةيبوبرلا فاصوأ عيمجو

 هدحوتف «لاضفألاو لضاوفلا نم هقلخ ىلإ هادسأ الو «لالجلاو ةمظعلا

 دحأ ةدابعلا قحتسي ال نأ هنم مزلي ةيبوبرلاب هدرفتو لامكلا تافصب ىلاعت

 أوين

 .ديحوتلا اذه ىلإ ةوعدلا مهرخآ ىلإ مهوأ نم لسرلا ةوعد دوصقمو

 قلخ هللا نأ ىلع لدي ام صوصنلا نم ةمجرتلا هذه يف فنصملا ركذف

 ٠ .مهيلع ضورفملا بجاولا هقح كلذ نأو .هل صالخإلاو هتدابعل قلخلا

 اوهنو «ديحوتلا اذه ىلإ اوعد لسرلا عيمجو «ةيوامسلا بتكلا عيمجف
 «ميركلا نآرقلا اذهو اب دمحم ًاصوصخو «ديدنتلاو كرشلا نم هدض نع

 ةاجن ال هنأ ربخأو «نايب مظعأ هّئيبو «ريرقت مظعأ هررقو «هضرفو «هب رمأ هنإف

 ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا عيمج نأو .ديحوتلا اذهب الإ ةداعس الو حالف الو

 .هبوجوو ديحوتلا اذهب رمألا اذه ىلع نيهاربو ةلدأ ةيسفنلاو ةيقفألاو

 ءنيدلا رماوأ مظعأ وهو .ديبعلا ىلع بجاولا هللا قح وه ديحوتلاف
 "الادغال اسار اك لوصألا ليضأو

 ةيدجنلا ةبوجألا يف ةينسلا رردلا يف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاق )١(

 ميدق يف عازنلا هيف عقو يذلا وهف «ةيهولألا ديحوت وهو :يناثلا لصألاو :(58-5717/)



 و اضاتم ا وقل 28

 ةيشخلاو فوخلاو ءاجرلاو ءاعدلاك :دابعلا لاعفأب هللا ديحوت وهو «هثيدحو رهدلا

 للذتلاو عوشخلاو e ةبغرلاو حبذلاو رذنلاو ةبانإلاو ةبحلاو ةذاعتسالاو ةناعتسالاو

 :رفاغ] ةيآلا € يل بسس سا يوغذأ مڪيَر لابو :ىلاعت هلوق ءاعدلا ليلدف «ميظعتلاو

 .نآرقلا نم ردو هلع رتل امني نا و لاول

 لاق هلكت لوسرلل ةعباتملا ديرجتو «هدحو ىلاعت هلل صالخإلا ديرجت :ةدابعلا لصأو

 هلأ أوُيِماَدَقال :ىلاعت هلوقو [۱۸ :نجلا] 4ادحأ هلأ عم وعدت الف هلل َدِحْنَسَمْلا ناو :ىلاعت

 «تروُدَتَمَت ڪل ُهوُعِبَنَأَو -ومِلكَصَو ناپ تصْوُي ىلا يذلا يلا هِلوُسَرَو

 ۹ لإ هلل ل 7 هلا 25 لإ ٍلوُسَر نم كلب نع السا امو :فارعألا]

 ال نود نم وذي نيدو يل وعد رل :ىلاعت هلوقو [؟6 :ءايبنألا] € ل نودا

 :هلوقو [4١:دعرلا] للص يف ال ترفل هاعد 5 1 ىلإ 5 و د تس

 :جحلا] ةيآلا 4ُلِطَتبْلا وه ءونوذ نم توغ ام کو یل وه هلآ کاپ ك 5
 وا 4 انا 2 امو ا لا د نک لا و ]11

 وف هاو پود کک لک زین لآ کیپ نوعا هلأ َنوُبِحُت رسک نإ لف :ىلاعت هلوقو
 ١"[. :نارمع لآ] 4 ايل ميت

 ةليضف لئاسرو ىواتف عومجم نم ةيرمدتلا بيرقت يف هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاقو

 دبعي نأب «ةدابعلاب ىلاعت هللا دارفإ وهف :ةيهولألا ديحوت امأو :(17717/5-775) خيشلا

 وأ سمش وأ رجح وأ رجش وأ يلو وأ ىن وأ لوسر وأ كلم نم هريغ دبعي الو هدحو

 وپ أوكِرَشم الو هلأ وديع #) :لاعت هلوق هتلدأ نمو .ناك نم انئاک «كلذ ريغ وأ رمق

 كل نأ هل دو ال الإ ٍلوُسَر نم تلق نم اكسر امو :هلوقو ,[75 :ءاسنلا] © اعيش
 0 د دينو هلإ ا :هلوقو «[؟5 :ءايبنألا] 46 نودع انآ لإ هَل

 ٌةَكَهَلَمْلاَو وه الإ لإ ل ُمَتآ لآ کھ :هلوقو *١7[« :ةرقبل] 5 ريكا قمل
 1۸ 8 لآ] 4 (ب) میلا ُريِمْلا وه لإ هلإ آل لَسقْلاب ابا رمل الواو



 ديحوتلا باتك حرش

 .سنإلاو نجلا ٍقْلَح يف ةَمْكَل 1 | :ىلوألا

 هيف ةموصْحل ا َّنأل ؛ُديِحْوَتلا يه ةَدابِعلا نأ :ةيناثلا

 ىلاعت هللا لاق امك ءب هللا لوسر مهيف ثعب نيذلا نوكرشملا هركنأ دق عونلا اذهو

 هلا ارات نأ ولقي ول دوركم مآ الإ هلل آل محل لب اإ اک مہا :مهنع
 16و مني یش ماج نأ ابو :ىلاعت لاقو (75 ١ تافاصلا] 4 نوم راغ

ETالملأ قطن جل باخ ءَ اده نإ اًدِبو اهل لآل ر يل  

 لجأ نمو ٤-٦[. ص] 4ک ُداَرُم درب ءى اذنه نا کیه لع اورو أوثنأ 2

 نذإب مهتايرذو مهءاسن ىبسو مهلاومأو مهءامد حابتساو وَ يبلا مهلتاق هايإ مهراكنإ

 امصاع الو كرشلا نع مهل اجرح ةيبوبرلا ديحوتب مهرارقإ نكي ملو «هرمأو ىلاعت هللا

 .مهاومأو مهئامدل

 لاق امك هلسر هب تءاج يذلا هعرشب هل كيرش ال هدحو هللا دبعي نأ عونلا اذه قيقحتو

 4 ل ادع دير وداع كر الو الص مَع لَمْ يَ هَ أوحي ناک نفط :ىلاعت هللا

 هريغ دبعو هدبع نمو «دحوم ريغ ربكتسم وهف ىلاعت هللا دبعي مل نمف ١٠١١[ :فهكلا]

 لعج ثيح «ديحوتلا صقان عدتبم وهف هعرشي مل امب هدبع نمو .دحوم ريغ كرشم وهف

 .عيرشتلا يف ًاكيرش للعت هل
 يف تبث دقو «هلوبقو ديحوتلا ةحص دعب الإ لامعألا عيمج لبقت الو تاعاطلا عيمج حصت ال ذإ )١(

 عضب ناميولا» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ("0 مقر) ملسم حيحص

 نع ىذألا ةطامإ اهاندأو .هللا الإ هلإ ال :لوق اهلضفأف «ةبعش نوتسو عضب وأ «نوعبسو

 .(9 مقر) ارصتخم يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو «ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو «قيرطلا

 اهلضفأ نأ ىلع ةي هبن دقو )٤/۲(: ملسم حيحصل هحرش يف هللا همحر يوونلا لاق

 .هتحص دعب الإ بعشلا نم ءيش حصي ال يذلاو «دحأ لك ىلع نيعتملا ديحوتلا



EDديحوتلا دصاقم يفديدسلا لوقلا  

 نودع عتنآ الو # :هلوق ىنعم هیفف ؛هللا دعي 1 ؛هب د ِتأَي 1 ْنَم نا :ةثلاغلا

 .[6 »۳ :نورفاكلا] © [ي يأ ام

 .لسرلا ٍلاَسْرِإ يف ةَمْكَلا :ةعبارلا
  Cn 5 ۳ا  fعب 1 ي 6 8

 يک تراب رنا الإ لص ھا ا نأ :ٌةَريبَكلا ةلأسلا :ةعباسلا

 :\Yo]. :ةرقبلا] © توعلطلاب رمح نمم $ : َلاَحَت هل وق ىَنْعَم

 هلا نود نم درع ام لگ يف ماع اع َتوْعاَّطلا َّنَأ :ةنماثلا 00

 مرم نبا ىسيعب سانلا ىلوأ ان رال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع(١)

 .ادحا و مهنيدو ىتش مهتاهمأ «تألعل ت ةوخإ ءايبنألاو «ةرخآلاو ايندلا يف

 .(57506 مقر) ملسمو (7 4147 مقر) يراخبلا هجرخأ

 جوزت نم نأ هلضأو «رئارضلا :ةلمهملا حتفب تألعلاو :(584 /5) حتفلا يف ظفاحلا لاق

 :تالنعلا دالوأو .برشلا دعب برشلا :للعلاو ءاهنم لع هنأك ىرخأ جوزت مث ةأرما

 ريد يول :ثيدحلا ىنعمو ...ىتش مهتاهمأو «بألا نم ةوخإلا

 .عئارشلا عورف تفلتخا نإو ديحوتلا

 لصا as ءاملعلا روهمج لاق (۱۸۳۷ /۲) ملسم حيحص ةيشاح يف ءاجو

 عئارشلا عورف اصأو «ديحوتلا لوصأ يف نوقفتم مهنإف «ةفلتخم مهعئارشو دحاو مهناميإ

 ظ ظ .فالتخالا اهيف عقوف

 نم سنج توغاطلاو تبجلاب دارملا نأ يربطلا راتخاو ٠٠١(: /۸) حتفلا يف ظفاحلا لاق (۲)

 دالا ق ا ا ا را اف ناک او ا نود مد ناك

 .ملعأ هللاو «نهاكلاو

 هدح ىدعت ام للكل مسا توغاطلاو ٠۲(: /۲) قعاوصلا رصتخم يف ميقلا نبا لاقو



 GD ديحوتلا باتك حرش

 فَلا َدْنِع ماَعْنَأْلا ةَروس يف ِتاََكْحْمْلا ٍتايآلا ب ال ناش ُمَظِع :ةعساتلا

 ا اًمالوأ هَلْئاَسَم ْدْدَع ايفو
 ع

 اما ءةلأسَم ٌةَرْشَع ينا اهيفو ٍِءاَرْسِإلا ةروس يف ُتاَمَكْحُلا تايآلا ا

 اَهَمّيَحَو [۲۲ :ءارسإلا] "اودع اومدم دعقف رخام اهلل هلأ مم لع ال :هلوق
 هس رک لر رس ر ر ی مر حرس

 .[۳۹ :ءارسإلا] اروح دم امولم منهج يف نقف رخاء اھکإ هنأ عم لع الوو 1

 .هروط زواجتو

 نهاكلاو ىزعلاو تاللا :توغاطلاو :(707١ص) سوماقلا يف يدابآزوريفلا لاقو

 .باتكلا لهأ ةدرمو «هللا نود نم دبع ام لكو «مانصألاو «لالض سار لكو ناطيشلاو

 لوألا نكرلا وه هناحبس هب كرشلا نع يهنلاو هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب رمألا نإ )١(

 سيلف طرشلا اذه ققحيو نكرلا اذهب تاي مل نمف «ميظعلا اننيد ناكرأ نم مظعألاو

 سيل يذلا لصفلا هلوقب ةقيقحلا هذه ىلجو ءرمألا اذه كي هللا لوسر نيب دقو ؛ملسمب

 ام اولعف نإو ًاباستناو اثرإ ناميإلاو ًالوق مالسإلا اولعج موق ناينب هب مدهُيف «لزهاب

 دحوي نأ ىلع :ةسمحخ ىلع مالسإلا ىف ينب» هك لاقف ءةلملا هذه مدهيو نيدلا اذه ضقاني

 يفو ١5(. مقر) ملسم هجرخأ «...هنود امب رفكيو هللا دبعي نأ ىلع» :ةياور يفو «...هللا

 ىلع هباسحو همدو هلام مرح هللا نود نم دبعي امب رفكو هللا الإ هلإ ال لاق نم» :ةياور

 .(۲۳ مقر) ملسم هجرخأ «هللا

 كرشلا ساسأف ةلمجلابو )508/١(: نيكلاسلا جرادم يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۲)

 ال :ىلاعت لاق امك «نالذخلاو مذلا هبحاصلو .هللا ريغب قلعتلا :اهيلع ىنب ىتلا هتدعاقو

 ال ًالوذحمل كل دماح ال ًامومذم 4 ل الود اموُمْذَم دعقتف رخاء اً هلأ عم لمحت

 نوک دتوره قتلا اوم ا رر سالاد رعب نوكر وق ذإ قلل رهان

 يدلك ارور ومع نوک نقو ع رط اب هل طو روق ىلا اروم اونا

 .روصنم الو دومح ال «ةعبرألا ماسقألا أدرأ هللا ريغب قلعتملا كرشملاو .قحب كلمو نكمت



DDديحوتلا دصاقم ينديدسلا لوقلا (  

 هللا اَمَدَب ٍةَرْشَعلا ٍقوَقُحلا ةيآ ىَّمَسُت يلا ِءاسّنلا ةَروُس ةيآ :ةرشع ةيداحلا

 .[0- :ءاسنلا] 4 ميك وي اکرن آو هلل اوديو © » :هِْوَقِب لاح
 . هت هِتْوَم دنع ةا هللا ٍلوُسَر ةَيِصَو َلَع ةيبنتلا :ةرشع ةيناثلا

 .انّيَلَع هللا ٌقَح ةَقِرْعَم :ةرشع ةثلاثلا

 .ُهَقَح اودا اإ ِهْيَلَع ِداَبعلا ىح ٌةَقِرْعَم :ةرشع ةعبارلا

 ."ةباحصلا رَ اًهَفرْعَي ال َةَلأسَلا وله نأ :ةرشع ةسماخلا

 اذهف «هتعاطو هتدابعو هللا ىوقتب همحر يوذو هلهأ ملسملا يصوي نأ توملا لبق عورشملا(1)

 هللا نإ نبي ُبوُفْعَيَو هيب هَر آبي ئّصوو» :ىلاعت لاقف ,نيحلصملاو ءايبنألا جهن وه

 بوعي صح ذإ دبش ئ مآ ج ةرشينس م رثآَو لإ َنُسوُمَت الق لَا مک قظضأ

 معها َكِبآَباَد هلو َكَهلِإ دبع 2 ااف قد نه ودعت ان فيتا لا ْذِإ ٌتوَمْل

 لاقو *١, ۱١۳١[. :ةرقبلا] 4 َنوُمِلَسُم مل نحو اجو اهَلِإ َّقَحَسِإَو َليِعِلَمْسِإَو

 نيو اَو ِنيَدِلوْلل ةّيِصْوْلأ اًريَح كر نإ توما یکتا َرّصَح اد مکیلَع بیک :هناحبس

 قح ام» :ِلكَت هللا لوسر لاقو .[ :ةرقبلا] 4 نل َنيِقكمْلا لع اَفَح ف ذورعملاي

 يراخبلا هجرخأ «هدنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تيبي هيف يصوي ءيش هل ملسم ئرما
 /١71717(. مقر) ملسمو (۲۷۳۸ مقر)

 ةمذم فوخ وأ لجخلا هعفدي الو .ملعأ هللا :لوقي نأ ارم ملسملا ملعي مل اذإ َوْرَغ ال (۲)

 اذهف .هلقي مل ام هللا ىلع لّوقتي وأ ملع ريغب ىتفيف «بعصلا ىقترملا اذه محتقي نأ لهجلا

 .هنأش لق وأ هردق صقني ملف .ملعأ هلوسرو هللا :لاقف لئس ءاملعلا مامإ لبج نب ذاعم

 .هنع هللا يضر

 الب لوقلا مرح هناحبس هللا نأ دوصقملاو )١/ ٤٤(. نيعقوملا مالعإ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق

 ناف «هنيد نعو لجو زع هللا نع ربخي ىتفملاو ؛هماكحأو هلاعفأو هتافصو هئامسأ يف ملع

 .ملع الب هيلع الئاق ناك هعرش امل اقباطم هريخ نكي مل



 ديحوتلا باح جرد

 نا مّلعلا ٍناّنِك ُراَوَج :ةرشع ةسداسلا

 تارمنثلا نايب» (7١٠-١١١٠ص) ثيدحتلا دعاوق يف هللا همحر يمساقلا نيدلا لامج لاق )١(

 حيحص ثيدح لك ام :ةعساتلا ةرمثلا «ةكرابملا حيحصلا ثيدحلا ةرجش نم ةانتجما

 :لاق  هنع هللا يضر  ذاعم نع ناخيشلا هاور ام كلذ ىلع ليلدلاو «ةماعلا هب ثدحُت

 امو ؟هدابع ىلع هللا قح ام يردت له !ذاعم اي» :لاقف ءرامح ىلع ةي ينلا فدر تنك

 هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح نإف» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :تلق «؟هللا ىلع دابعلا قح

 اي :تلق ؛ًائيش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ هللا ىلع دابعلا قحو .ًائيش هب اوكرشي الو
 .«اولكتيف مهرشبت ال» :لاق ؟سانلا هب رشبأ الفأ هللا لوسر

 هلإ ال نأ دهشي دحأ نم ام» :هفدر وهو «ذاعمل لاق يَ ينلا نأ ؛سنأ نع امه ةياور يفو

 هللا لوسر اي :لاق «رانلا ىلع هللا همرح الإ ؛هبلق نم ًاقدص هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ

 یورو تا دغ داس اورا «اولكتي اذإ» :لاق ؟اورشبتسيف سانلا هب ريخأ الفأ

 بزي نأ نوبحتأ :نرفرعي اع نالا اوثدخال - هع هلا ورب ىلع نع اقيلغت يزاخنلا
 الإ مطوقع هغلبت ال ًاثيدح ًاموق ثدحم تنأ ام» :دوعسم نبا لوق هلثمو .هلوسرو هلا
 .ملسم هاور «ةنتف مهضعبل ناك

 يتلا ثيداحألا يف دمحأ ضعب نود ضعبب ثدحتلا هرك نممو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 «بئارغلا يف فسوي وبأو «تافصلا ثيداحأ يف كلامو «ريمألا ىلع جورخلا اهرهاظ

 نع هوحنو «نتفلا يف عقي ام دارملا نأو «نيبارجلا يف هنع يور امك ةريره وبأ مهلبق نمو

 ىلإ ةليسو اهذختا هنأل نيينّرعلا ةصقب جاجحلل سنأ ثيدحت ركنأ هنأ نسحلا نعو .ةفيذح
 رهاظ نوكي نأ كلذ طباضو «يهاولا هليوأتب ءامدلا كفس يف ةغلابملا نم هدمتعي ناك ام

 هيلع ىشخي نم دنع هنع كاسمإلاف ءدارم ريغ لصألا يف هرهاظو «ةعدبلا يوقي ثيدحلا
 مومعل ذاعم هب ربخأ ميرحتلل ال ةحلصملل يهنلا ناك الو .ىهتنا «بولطم هرهاظب ذخألا

 هبو «سانلا ضعبب صوصخم «مهرشبت ال» يب هلوق يف يهنلا :مهضعب لاق .غيلبتلاب ةيآلا

 دقو ءاومهفي ال نأ ةهارك «موق نود اموق ملعلاب صخب نأ ملاعلل نأ ىلع يراخبلا جتحا



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا .

 «ماكحألا عفرو فيلاكتلا كرت ىلإ ةعيرذ ةيحابملاو ةلطبلا ثيداحألا هذه لاثمأ ذختي

 اذج اوداز اورشب اذإ نمم ءالؤه نيأو .ىبقعلا بارخ دعب ايندلا بارخ ىلإ يضفي كلذو

 نوكأ الفأ» :ةي لاقف !؟كل هللا رفغ دقو ليللا موقتأ : ب ينلل ليق دقو !؟ةدابعلا يف

 .؟«اروكش ادبع

 ال امب ماوعلا عم ثدحتلا كلذ نمو )11/7-١5(: ماصتعالا يف هللا همحر يبطاشلا لاقو

 اهمهفي نأ امإ اهعماسف ءاهعضوم ريغ ةمكحلا عضو باب نم هنإف «هانعم لقعت الو همهفت

 لمعلا ىلإو قحلاب بيذكتلا ىلإ يدؤت ةنتف وهو  بلاغلا وهو  اههجو ريغ ىلع

 نم اهقح ةمكحلا طعي مل ثدحملا نكلو «ملسأ وهو ءأئيش اهنم مهفي ال امإو .لطابلاب
 .هللا ةمعنب ثباعلاك اهب ثدحتلا يف راص لب «نوصلا

 يف كيلع نإ :لاق هنأ يمرضحلا ةرم نب ريثك نع ةبعش جّرخو :ىلاعت هللا همحر لاق مث
 عنمت الو ءلُهجُتف هلهأ ريغ ملعلاب ثدحت ال ؛اقح كلام يف كيلع نأ امك ءاقح كملع

 دنع لطابلاب ثدحت الو «كوبذكيف ءاهفسلا دنع ةمكحلاب ثدحت الو «مثأتف هلهأ ملعلا

 دمحلاو ءايفاش اطسب هوطسبو «مهبتك يف ىنعملا اذه ءاملعلا ركذ دقو .كوتقميف ءامكحلا

 ال اب سانلا ثدحيف «هيف لزي عضوملا اذه ردق ردقي ال نم ًاريثك نأل هيلع انهبن امنإو .هلل
 .ةمألا هذه فلس هيلع ناك امو «عرشلا فالخ ىلع وهو «مهوقع هغلبت

 انقيتسم هللا الإ هلإ ال نأ دهش نما :ثيدحب - امهنع هللا يضر  رمع ةريره وبأ ربخأ الو

 :لاقو .هطقسأ ىتح ةريره يبأ يبدث نيب هديب برضو «رمع ماقف «ةنجلا لخد هبلق هب

 لوسرلا لاقف .رمع لعف ا هربخأو ؛هللا لوسر ىلإ ةريره وبأ عجرف .ةريره ابأ اي عجرا

 سانلا لكتي نأ ىشخأ ينإف «لعفت الف :رمع لاق «؟تلعف ام ىلع كلمح ام» :ةللكي

 .«مهلخ» ةَ لوسرلا لاق .نولمعي مهلخف ءاهيلع

 كاسمإ زاوج هيف :(3551- 75٠ /۱) ملسم حيحصل هحرش يف هللا همحر يوونلا لاقو

 .ةدسفملا فوخ وأ ةحلصملل اهيلإ ةجاح ال يتلا مولعلا ضعب

 دهشي دبع نم ام» : لب ينلا لوق - هنع هللا يضر  لبج نب ذاعم ثيدح يف ًاضيأ ءاجو

 لوسر اي :ذاعم لاقف «رانلا هيلع هللا مرح الإ هلوسرو هدبع دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ



 رسولا باك عرت

 ل 121 ةَراَسب ٌبابْحَِيْسا :ةرشع ةعباسلا

 . "0هللا ِةَمْحَر ٍةَعِس ىلع لاكتالا نم فوّحلا :ةرشع ةنماثلا

 .امثأت هتوم دنع ذاعم اهب ريخأف «اولكتي اذإ» :لاق !؟!ورشبتسيف سانلا ربخأ الفأ هللا

 ةربخ ال نم كلذ عمسي نأ نم ًافوخ ماعلا ريشبتلا نم هعنم :هللا همحر حالصلا نبا لاق

 لاكتالاو رارتغالا هيلع نمأ نم صوصخلا ىلع ةي هب ربخأو «لكتيو رتغيف «ملع الو هل

 هآر نم ةصاخلا هب ربخأف «كلسملا اذه ذاعم كلسف ءاذاعم هب ربخأ هنإف «ةفرعملا لهأ نم

 .كلذل ًالهأ

 هنأ «توملا تاركس جلاعي وهو - هنع هللا يضر  تماصلا نب ةدابع نع ًاضيأ تبث دقو

 الإ هومكتثدح الإ ريخ هيف مكل هلك هللا لوسر نم هتعمس ثيدح نم ام هللاو :لاق

 هِي هللا لوسر تعمس «يسفنب طيحأ دقو «مويلا هومكثدحأ فوسو ءادحاو اثيدح

 .«رانلا هيلع هللا مرح هللا لوسر ًادمحم ناو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :لوقي

 ال ام ةنتفلاو هيف ررضلا يشخ ام متك هنأ ىلع ليلد هيف :هللا همحر ضايع يضاقلا لاق

 «ةعيرشلا دودح نم دح هيف الو «لمع هتحت سيل اميف كلذو «دحاو لك لقع هلمتحي

 الو «لمع هتحت سيل اب ثيدحلا كرت يف ريثك  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نع اذه لثمو

 «هعماس وأ هلئاق ىلع هترضم تيشخ وأ ةماعلا لوقع هلمحت ال وأ «ةرورض هيلإ وعدت

 «ةنسحتسم ريغ فاصوأب اوفِصُو موق نييعتو ةرامإلاو نيقفانملا رابخأب قلعتي ام اميسال
 .ملعأ هللاو «مهنعلو نيرخآ مذو

 ريشبت نم ذاعم عنم نم ذخؤي :ءاملعلا لاق :هللا همحر يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاقو

 نع مهمهف رصقي الثل «سانلا مومع يف عاشت ال صخرلا ثيداحأ نأ :اولكتي الثل سانلا

 اماف - لجو زع هللا ةيشخو لمعلا يف اداهتجا الإ ددزي ملف ذاعم اهعمس دقو ءاهب دارملا

 .ربخلا اذه رهاظ ىلع ًالاكتا رصقي نأ نمؤي الف «هتلزنم غلبي مل نم

 .مساقلا راد ط (۲۲-۲۷ص) يقيقحتب يلبنحلا بجر نبال ديحوتلا باتك :ًاضيأ رظنا

 نمف نيتاه يلعنب بهذا» :ِيِلَك هللا لوسر يل لاق :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١(



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 ا وللا :مّلْعَي ال اً ٍلوؤسَلا لوق : :ةرشع ةعساتلا

 ناكف «ةئجلاب هرشبف هبلق اهب ًانقيتسم هللا الإ هلإ ال نأ دهشي طئاحلا اذه ءارو نم تيقل

 هللا لوسر العن ناتاه :تلقف ؟ةريره ابأ اي نالعنلا ناتاه ام :لاقف .رمع تيقل نم لوأ

 برضف .ةنجلاب هترشب هبلق اهب انقيتسم هللا الإ هلإ ال نأ دهشي تيقل نم .امهب ىنثعب هك

 هللا لوسر ىلإ تعجرف .ةريره ابأ اي عجرا :لاقف .يتسال تررخف «يبدث نيب هديب رمع

 اي كلام» :هكي هللا, لوسر يل لاقف .يرثأ ىلع وه اذإف رمع ينبكرو ءاكب تشهجاف كي

 تررخ ةبرض ييدث نيب برضف «هب يتثعب يذلاب هتربخأف رمع تيقل :تلق 2؟ةريره ابأ
 اي :لاق ؟تلعف ام ىلع كلمح ام رمع ايد: هللا لوسر هل لاقف .عجرا :لاق .ىتسال

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي هللا يقل نم كيلعنب ةريره ابأ تثعبأ يمأو تنأ يباب هللا لوسر

 سانلا لكتي نأ ىشخأ ينإف «لعفت الف :لاق «معن» :لاق ؟ةنجلاب رش هلق اهب اتش

 .("١مقر) ملسم هجرخأ .«مهلخف» :ِلكك هللا لوسر لاق نولمعي مهلخف .اهيلع

 ن غر نفاخ یا لاق :(۲۳۸/۱) ملسم حيحص حرش يف هللا همحر يوونلا لاق

 هيلع اضارتعا ةي يلا هتعجارمو هنع هللا يضر رمع لعف سيلو :هللا مهمحر ءاملعلا

 رمع ىأرف .مهارشبو ةمألا بولق بييطت ريغ ةريره ابأ هب ثعب اميف سيل ذإ «هرمأل اًدرو
 نم ريخلاب مهيلع دوعأ هنأو ءاولكتي ال نأ ىرحأو مهل حلصأ اذه متك نأ هنع هللا يضر

 .ملعأ ىلاعت هللاو هيف هبّوص ةي ينلا ىلع هضرع املف «ىرشبلا هذه لجعم
 الف هتافو دعب امأ .ِلكَك هللا لوسر ةايح يف لاقي ناك اذه «ملعأ هلوسرو هللا» :لوق امأ )١(

 ملعي ال ب هللا لوسر نإ ثيح ؛ملعأ هللا» :لوق ىلع رصتقي لب «لوقلا اذه لثم زوجي
 كب ينلا بطخ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نأ كلذ ىلع ليلدلاو .هتوم دعب ًائيش

 .يباحصأ بر اي :لوقأف لامشلا تاذ مهب ذخؤيف يتمأ نم لاجرب ءاجي هنإ الأ ...» :لاقف'

 م اديس مولع تنكر :حلاصلا دبعلا لاق امك لوقاف .كدعب اوثدحأ ام يردت ال :لاقيف

 مهباقعأ ىلع نيدترم اولازي مل ءالؤه نإ :لاقيف ( ا ٌديِهَش  :هلوق ىلإ € مف تمد
 ۲۸٠۰(. مقر) ملسمو 4٠/!4( مقر) يراخبلا هجرخأ «مهتقراف ذنم



 ديحوتلا باتك حرش

(N) «or و هر AN a. 
 ضع نود ملعلاب سانلا ضْعَب صيصخت زاوَج :نورشعلا .

 هيلع ٍفاَدْرإلا َّمَم ٍراَلا بوكر كي ُهْعْصاوَت :نورشعلاو ةيداحل ا .

 ةيهارك «موق نود ًاموق ملعلاب صخ نم باب «ملعلا باتك يف يراخبلا مامإلا بوب دقل )١(
 .هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحتأ «نوفرعي امب سانلا اوثّدح :يلع لاقو .اومهفي ال نأ

 دازو .نومهفي يأ .نوفرعي امب :هلوقب دارملاو )520/١(: حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ام اوعدو :هرخآ يف فورعم نع دواد نب هللا دبع نع هل ملعلا باتك يف سايإ يبأ نب مدآ

 نأ ىلع ليلد هيفو .جرختسملا يف ميعن وبأ هاور اذكو .همهف مهيلع هبتشي يأ .نوركني

 اثيدح ًاموق ثدحم تنأ ام :دوعسم نبا لوق هلثمو .ةماعلا دنع ركذي نأ يغبني ال هباشتملا

 .ملسم هاور .ةنتف مهضعبل ناك الإ مهوقع هغلبت ال

 نم ةلزنمو «نيدلا اذه بعش نم ةبعشو هلي ىنلا قالخأ نم ميظع قلخ عضاوتلا نإ ()

 لاق دقو «ةيلحلا هذهب ىلحتيو «قلخلا اذهب قلختي نأ ملسملاب يرحف «ةيدوبعلا لزانم
 ۲٥۸۸(. مقر) ملسم هجرخأ ؛هّللا هعفر الإ هلل دحأ عضاوت امو ...» : لَك هللا لوسر

 يغبي الو ءدحأ ىلع دحأ رخفي ال ىتح اوعضاوت نأ يلإ ىحوأ هللا نإو» : يب لاقو

 ادبع نوكي نأ هَ هللا لوسر راتخاو (2:* 06 مقر) ملسم هجرخأ «دحأ ىلع دحأ

 هجرخأ .«دمحم اي كبرل عضاوت» :ليربج هل لاق امدنع ايبن اكلم نوكي نأ ىلع الوسر

 مقر) ىلعي وبأو ٠٠١( مقر) لومخلاو عضاوتلا يف ايندلا يبأ نباو ۲۳١( /۲) دمحأ

 .حيحص هدنسو (155 مقر) دهزلا يف كرابملا نباو 6

 .نيقيلا يف ىنغلاو «ىوقتلا يف مركلا اندجو :هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق

 لضفأ نولفغتل مكنإ :اهنع هللا يضر ةشئاع قيدصلا ةنبا تلاقو :عضاوتلا يف فرشلاو

 ىتح ناميإلا ىرذ دبعلا غلبي نل :هنع هللا يضر لبج نب ذاعم لاقو .عضاوتلا :ةدابعلا

 .فرشلا نم هيلإ بحأ عضاوتلا نوكي
 عيفر وهو ءاملا تاحفص ىلع رظانل حال مجنلاك نكت عضاوت

 عيضو وهو وجلا تاقبط ىلإ هسفنب ولعي ناخدلاك كت الو



 ديحوتلا ةا ل ةيدسلا لوقلا

 .ةَباَذلا ىلع ٍفادزإلا ُزاَوج :نورشعلاو ةيناثلا

 .ةنع هللا َيِضَر - ليج نب ا :نورشعلاو ةثلاثلا

 كالا ويه ٍنأش ُمَظِع :نورشعلاو ةعبارلا

 د 2 ٭

 «نالف نب نالف انآ :امهدحأ لاقف «یسوم دهع ىلع نالجر بستنا» : ةي هللا لوسر لاقو

 ىلإ هللا ىحوأف  مإلسإلا نبا نالف نب نالف انأ :لاق ؟كل مأ ال تنأ نمف «ةعست دع ىتح

 يف مهرشاع تنأف «رانلا يف ةعست ىلإ بستتملا اهيأ تنأ امأ :نيبستنملا نيذهل لق نأ :ىسوم

 دمحأ هجرخأ .«ةئجلا يف امهثلاث تنأف ةنجلا يف نينثا ىلإ بستنملا اهيأ تنأ امأو .رانلا
 ١77٠١(. مقر) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو )١1718/5(

 هللا يضرو لي ثلا باحصأ نيب ةقومرم ةناكمو ةميظع ةلزنم لبج نب ذاعم اوبت دقل (1)

 :هيف لاق دقف «ريخم هركذيو هيلع ىئئي هي هللا لوسر لعج يذلا رمألا «نيعمجأ مهنع

 «(۲۲۸/۱) ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ «همارحو هللا لالحم سانلا ملعأ لبج نب ذاعم»

 نب رمع نع ةيلحلا يف اضيأ جرخأو «(0۸۷۹ مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 :لجو.زع يبر هنع ينلأسف هنع هللا يضر لبج نب ذاعم تفلختسا ول :لاق هنأ باطخلا

 زع مهبر اورضح اذإ ءاملعلا نإ» :لوقي ب كيبن تعمس :تلقل ؟كلذ ىلع كلم ام

 مقر) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو ؛رجحب ةوتر مهيديأ نيب ذاعم ناك لجو

 ةمأ ناك هنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم نإ :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو 2.60١

 ام يردت له «تيسن ام :لاقف .افينح هلل اتناق ةمأ ناك ميهاربإ نإ :ليقف .ًافينح هلل اتناق

 هلل عيطملا تناقلاو «ريخلا ملعي يذلا ةمألا :لاقف .ملعأ هللا :تلقف ؟تناقلا امو ؟ةمألا

 ا انإ اتا لار ا راو ادعو ىلا يناثلا ملتي ةا ناكر هلوسرللو
 .(770 -۲۲۸/۱) ءايلوألا ةيلح :رظنا لَك ميهاربإب اذاعم



 ديحوتلا باتك حرش

 باب-١
 و ساد رب اال رب سال o ه م

 بولا َنمرْمَكَي امو ديحوتلا لصف
 7 و ر - ورگ ص ےس ر 2 ص ل 0 2 م ر

 مهو ُنَمألا مه كيتلؤأ يلظب مهتميإ وسيلي لو انماء نزلا :َلاَعَت هللا لوقو

 :AY] ماعنألا] 4ل ودم

 ْنَم١ :ِهللَك هللا ٌلوسر لاق :لاق - هنع هللا يضر - ٍتِماصلا نب ًةدابع نع

 وكيع او ل ودا او  كيركَال تخوا لإ إل نأ ده 2 و ےس و ھر ياو َ

 قح َراَّنلاَو ىح َهَنَجاَو نم حورو َمَيْرَم ىلإ اَهاَقْلَأ ُهْيَمِلكَو هَُلوُسَرَو هللا ٌدْبَع
 َنِف» :َناَبْنِع ثيدح يف املو .هاجرخأ “لمعلا َنِم ياو يعيب هللا 5

 ٠ا هجو كذب يبي هلل الإ هل ال :َل ْنَم ِراتلا لع َمّرَح هل هلل

 لاق» :لاق ايب ٌّبنلا نع :- هنع هللا يضر - ا

 الإ لإ ال :ىَسوُم اي لق :َلاَك . هب َكوُعْدَأَو كرو ائْيَش يْمّلَع بر اي :ىسوُم

 َمْبَّسلا ِتاومّسلا َّنأ ْوَل ىَسوُم اي :َل ا هاذه نولو كوا اک تر ا :لاق للا

 ال نبي ْتلاَم دمك يف هللا الإ هَلِإ الَو مك يف َعْبَسلا َنيضَرَألاو «يِرْبَخ َّنُهَرِماَعَ

 قانا رطب رهتنتيإ اوس كو اوما دلا :تلزن امل :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع (۱)

 وه امنإ .كلذ سيل» :لاق ؟هسفن ملظي ال انيأ هللا لوسر اي :اولاقف .نيملسملا ىلع كلذ

 كيلا كب هب كرش ال سي :هظعي وهو هنبال نامقل لاق ام اوعمست ملا ؛كرشلا
 .(1؟4مقر) ملسمو ۳٤۲۹( مقر) يراخبلا هجرخأ 14( مَع را

 .(۲۸ مقر) ملسمو (7 5765 مقر) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ۲٠۳( /۳۳ مقر) ملسمو ٤۲١( مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)



 - سنا ْنَع هنّسحو یذمرتللو .هحّحَصو مكاحلاو ناّبح نبا هاور هللا الإ َهَلِإ

 ول مَآ نبا اي :ىلاعت هللا لاق» :لوقي هك هللا ٌلوسر ٌتعمس - هنع هللا يضر

 ابهبارقب َكنيتأل ًائْيَش يب كرفت ال يسيل مف اًياطَخ ضزألا بارق يبت
 000 م

 باب
e ٠ 

 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا ضف

 عيمج ىلع مظعألا ضرفلا هنأو .ديحوتلا بوجو ةقباسلا ةمجرتلا يف ركذ ال
 نخ ءىش لو ةو تاتو ةدملتا نالاو وه االف انه كد تلا

 مكاحلاو (دراوم ۲۳۲٤ مقر» مقر نابح نباو (۱۳۹۳ مقر) ىلعي وبأ هجرخأ )١(

 ةليللاو .مويلا لمع يف يئاسنلاو (۳۲۷-۳۲۸ /۸) ةيلحلا يف ميعن وبأو )٥۲۸/۱-٥۲۹(

 حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو “١77(. مقر) ةنسلا حرش يف يوغبلاو (5”87 مقر)

 وبأ هاور :(850 )٠١/ دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو .يهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو دانسإلا

 )5١8/١١(: حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو .فعض مهيفو ءاوقثو هلاجرو ىلعي

 « ...بر اي :ىسوم لاق» :ِكَك ينلا نع ديعس يبأ نع حيحص دنسب يئاسنلا جرخأ
 .ثيدحلا ركذو

 هنسحو (۱۷۲ )٥/ دمحأو ١( مقر) يمرادلاو 05٠"( مقر) يذمرتلا هجرخأ (۲)

 جرخأو ١77(. مقر) ةحيحصلا ةلسلسلا ينو (5778 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا

 ءاج نمو .ديزأو اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم :لجو زع هللا لوقي» :ظفلب ملسم

 برقت نمو «ًاعارذ هنم تبرقت ًاربش ينم برقت نمو .رفغأ وأ اهلثم ةئيس هؤازجف ةئيسلاب
 ضرألا بارقب يقل نمو .ةلوره هتيتأ يشي يناتآ نمو .ًأعاب هنم تبرقت ًاعارذ ينم
 ۲٦۸۷(. مقر) ملسم هجرخأ «ةرفغم اهلثمب هتيقل ًائيش يب كرشي ال ةئيطخ



 ديحوتلا باتك حرش

 ايندلا ريخ نإف «ديحوتلا لثم ةعونتملا لئاضفلاو ةنسحلا راثآلا نم هل ءايشألا

 .هلئاضفو ديحوتلا اذه تارمث نم ةرخآلاو

 صاخلا فطع باب نم (بونذلا نم رفكي امو) :هللا همحر فلؤملا لوقف

 ركذ امك هراثآو هلئاضف ضعب نم بونذلا ريفكتو بونذلا ةرفغم نإف «ماعلا ىلع

 ايندلا تابرك جيرفتل مظعألا ببسلا هنأ هلئاضف نمو .ةمجرتلا يف كلذ دهاوش
MV a 0 

 : امهتبوقع عفدو ةرخالاو

 لاثم ىندأ هنم بلقلا يف ناك اذإ .رانلا يف دولخلا عنمي هنأ هدئاوف لجأ نمو

 .ةيلكلاب رانلا لوخد عني بلقلا يف لمك اذإ هنأو ."”لدرخ ةبح

 مهصلخي ملو «راغلا يف مهو ةرخصلا مهيلع تقبط نيذلا ةثالثلا ثيدح نم كلذ ىلع لدأ الو )١(
 ةصلاخ لامعأ يهو «مهتابرق لضفأو مهامعأ صلاخب مهبر ىلإ مهلسوت الإ هيف مه ام ةدش نم

 ءرطملا مهذخأ نوشمي رفن ةثالث امنيب» هه هللا لوسر لاق .ءايرلاو كرشلا نم ةأربم «ىلاعت هلل

 لاقف مهيلع تقبطناف لبجلا نم ةرخص مهراغ مف ىلع تطحناف لبج يف راغ ىلإ اووأف

 .٠....مكنع اهجّرفي هلعل اهب هللا اوعداف هلل ةحلاص اهومتلمع ًالامعأ اورظنا :ضعبل مهضعب

 اوجرخو مهنع هللا جرفف «هتايح يف لمع ام صلخاب هللا ىلإ لسوتي مهنم لك قفطف

 ۲۷٤۳(. مقر) ملسمو (۲۳۳۳ مقر) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذهو لوک

 نإو ءائيش هب كرشي ال هللا يقل نمل الإ لصحي ال اهتبوقع عفدو ةرخآلا تابرك جيرفت امأ

 ةنججلا لوخدو هللا ةمحر ىلإ هلآمف ء«كرشلا نود هيصاعم ببسب ةبوقعلا نم ءيشل ضرعت
 هناحبس برلا ةرواجمو دلخلا راد يف لماكلا نمألا ىلع هلوصحو ةبوقعلا نم ةمالسلاو

 .هلضف نم هللا لأسن «ىلاعتو

 لهو ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي» :لاق يب ينلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعف (۲)

 لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم اوجرخأ :ىلاعت هللا لوقي مث ءرانلا رانلا

 كلام كش  «ةايحلا وأ ءايحلا رهن يف نوقليف ءاودوسا دق اهنم نوجرخيف .ناميإ نم



 .ةرخآلاو ايندلا يف ماتلا نمألاو لماكلا يدا هبحاصل لصحي هنأ اهنمو

 ةعافشب سانلا دعسأ نأو «هباوثو هللا اضر لينل ديحولا ببسلا هنأ اهنمو

 .لق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم لكي دمحم
 يف ةفقوتم ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألاو لامعألا عيمج نأ هلئاضف مظعأ نمو

 ديحوتلا يوق املكف «ديحوتلا ىلع اهيلع باوثلا بترت يفو اهلامك يفو اهوبق
 ."”تمتو رومألا هذه تلمك هلل صالخإلاو

 سيرا ةنيوتلم ءارغس حرق انآ رت لآ «ليستلا بتاج يف ةبللا تينت امك نوت
 ١187(. مقر) ملسمو (۲۲مقر) يراخبلا

 موي كتعافشب سانلا دعسأ نم هللا لوسر اي :ليق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ()

 دحأ ثيدحلا اذه نع ىبلأسي ال نأ ةريره ابأ اي تنئظ دقل» :ِةِلَك هللا لوسر لاق ؟ةمايقلا

 نم .ةمايقلا موي قعافشي سانلا ذعسأ «ثيدحلا ىلع كضرح نم تيار امل :كنه لزا
 .(48مقر) يراخبلا هجرخأ .«هسفن وأ هبلق نم ًاصلاخ .هللا الإ هلإ ال :لاق

 تداعو اهلكأ تتآو تعنيأو ترمثأ ديحوتلا قاس ىلع لامعألاو لاوقألا تماق اذإ (۲)

 ةبئاش لامعألا لاوقألا تطلاخ اذإ امأ .ةرخآلاو ايندلا يف اهبحاص ىلع ةكربلاو ريخلاب

 ايندلا يف اهبحاص ىلع ًالاكنو ًالابو تداعو اهريخ اهتبلسو اهوفص ترّدك كرش نم
 لامعأب ةمايقلا موي هبر يفاوي نأ نم دبعلا ىلع رسخأ الو رسحأ كانه سيلو «ةرخآلاو

 > .اروثنم ءابه هللا اهلعجيف كرشلا اهطلاخ لابجلا لاثمأ

 ْنِم اوُلِمَع ام لإ آَمْمِدَقَول :ىلاعت لاق دقو :(١5ص) ةيكوبتلا ةلاسرلا يف هللا همحر ميقلا نبا لاق -

 ريغ ىلع ايندلا يف تناك ىتلا هلامعأ يه هذهف [17:ناقرفلا] © اونم ءآَبَه ةدئلعِجف ٍلَمَع

 .الصأ ءيشب اهبحاص اهنم عفتني ال ءاروثنم ءابه هللا اهلعجي .ههجو ريغلو مهتقيرطو هلسر ةنس
 .ءيشب هنم عفتني مل اعئاض هلك هيعس یری نأ :ةمايقلا موي دبعلا ىلع تارسحلا مظعأ نم اذهو

 .مهيعسب عفانلا يعسلا لهأ دعس دقو ءهلمع ىلإ لماعلا ناك ام جوحأ وهو



 ديحوتلا باتك حرش

 نع هيلسيو «تاركنملا كرتو ريخلا لعف دبعلا ىلع لّهسي هنأ هلئاضف نمو
 نم وجري امل «تاعاطلا هيلع فخت هديحوتو هناميإ يف هلل صلخملاف «تابيصملا

 نم ىشخي امل ءيصاعملا نم سفنلا هاوهت ام كرت هيلع نوهيو «هناوضرو هبر باوث
r 

 يف هنّيزو .ناميإلا هبحاصل هللا بّبح بلقلا يف لمك اذإ ديحوتلا نأ اهنمو

 ."'”نيدشارلا نم هلعجو «نايصعلاو قوسفلاو رفكلا هيلإ هّركو «هبلق

 ليمكت بسحبف .مالآلا هيلع نّوهيو «هراكملا دبعلا نع ففخي هنأ اهنمو

 تاعاط اهولتت نأ - تانسحلاو تاعاطلا لضفأ ديحوتلاو  ةنسحلاو ةعاطلا ةكرب نمف )١(

 تائيس اهولتت نأ  كرشلاو رفكلا ةئيس نم مأشأ الو «ةئيسلا مؤش نم نأ امك «تانسحو

 .ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن «تاقبومو

 َقوَسْمْلاَو رفكلا کیل هگو یول يف ذو نميإْلا مک بَبَح هلآ کو :ىلاعت هللا لاق )١(
 E 12 20 هقول ته 3 تقلا قيلت ةاجقلاو
 .[۸ ء۷ :تارجحلا]

 نينمؤملا هدابع ىلإ ناميإلا هناحبس هبيبحتف :(07ص) ليلعلا ءافش يف هللا همحر ميقلا نبا لاق

 امنإف هريغ ىلإ ءيشلا دبعلا بيبحت امأو «هاوس هيلع ردقي ال اذهو .مهبولق يف هتبحم ءاقلإ وه

 نينمؤملا هدابع بولق يف لعج هنأ هناحبس ربخأف .هتبحم ىلإ وعدي امو هفاصوأ ركذو هنبیزتب وه
 قوسفلاو رفكلا نم هدض ةهارك مهبولق يف ىقلأو.هبح ىلإ يعادلا هنسحو هبح :نيرمألا

 وه ىلوت لب .مهسفنأ ىلإ مهلكي مل ثيح «مهيلع هتنمو هلضف ضحم كلذ نأو «نايصعلاو

 ميلع هللاو «ةمعنو هنم ًالضف هب مهيلع داجف .هدض هيركتو نييزتلاو بيبحتلا اذه هناحبس

 .هعضاوم يف هلعجب ميكح «حلصي ال نمو هل حلصي نمو هلضف عقاومب



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا <

 ةنئمطم سفنو حرسنم بلقب مالآلاو هراكملا هيقلتو ناميإلاو ديحوتلل دبعلا

 0 ظ د و

 نير فرشلاو الا a بهلجأل لمعلاو مهئاجرو

 ةلؤملا هللا رادقأ لبقتي ناميإلاو ديحوتلا ققح نم مظعأو لضفأ ايب هللا لوسر وه اهف )١(

 ءاديدش اكعو كعوي وهو دوعسم نب هللا دبع هيلع لخدي .ةنئمطم ةيضرم ةيضار سفنب

 «لجأ» :هللي هللا لوسر لاقف .اديدش اكعو كعوتل كنإ هللا لوسر اي :لاقف هديب هسمف
 لوسر لاقف ؟نيرجأ كل نأ كلذ» :هّللا دبع لاقف «مكنم نالجر كعوي امك كعوأ ينإ

 ۲٥۷۱(. مقر) ملسمو 077١( مقر) يراخبلا هجرخأ .«لجأ» هك هللا

 وهو «همالسإ ىلع فلخ نب ةيمأ هبذعي هاضرأو هنع هللا يضر حابر نب لالب وه اهف (۲)

 هنوبذعي مهو «هدایسآ ىلع افيرش اًيوق ا2 هناك ل عقم وا هل لذي علق هلا دنع

 يف ديحوتلا ةملكب يقلي ناك هنع هللا يضر هنكلو ةي دمحميو هللا نيدب رفكي يكل
 همركأ ىتح مهمامأ دمص لب «هولذي نأ اوعيطتسي ملف .دحأ دحأ :ءابإو ةزع يف مههوجو

 .نيعمجأ مهنع هللا يضرف هقتعأ يذلا قيدصلاب هللا

 بايث يعبر ىلع ناكو «ةيسرافلا شويجلا دئاق متسر ىلع لخدي رماع نب يعبر وه اهو

 فرط ىلع اهب ساد ىتح اهبكار لزي ملف «ةريصق سرفو سرتو فيس هعمو ةقيفص

 عض :هل اولاقو سارحلا هيلع لبقأف «دئاسولا كلت ضعبب اهطبرو لزن مث «طاسبلا

 نإف «ينومتوعد نيح مكتئج امنإو مكتآ مل ينإ :ءابإو ةزع يف مهل لاقف .كحالس

 قوف هحمر ىلع أكوتي لبقأف .هل اونذئا :متسر لاقف .تعجر االإو اذكه ينومتكرت

 نم ءاش نم جرخنل انثعتبا هللا :لاقف ؟مكب ءاج ام :هل اولاقف ءاهتماع قرخف .قرامنلا

 لدع ىلإ نايدألا روج نمو ءاهتعس ىلإ ايندلا قيض نمو «هللا ةدابع ىلإ دابعلا ةدابع

 نمو «هنع انعجرو هنم انلبق كلذ لبق نمف «مهوعدنل هقلخ ىلإ هنيدب انلسرأف .مالسإلا



 كلم رسولا اك بف

 الو «هايإ الإ ىشخي الو «هاوس وجري ال هلل ادبعتم اهأتم كلذ عم نوكيو
 .هحاجن ققحتيو هحالف متي كلذبو «هيلإ الإ بيني

 بلقلا يف لمكو مت اذإ ديحوتلا نأ :ءيش اهيف هقحلي ال يتلا هلئاضف نمو
 فعاضتو ءأريثك هلمع نم ليلقلا رّيصُي هنإف «ماتلا صالخإلاب الماك ًاققحت ققحتو
 نازيم يف صالخإلا ةملك تحجرو «باسح الو رصح ريغب هلاوقأو هلامعأ

 يف امك هللا قلخ عيمج نم اهرامعو ضرألاو تاومسلا اهلباقت ال ثيحب دبعلا

 هللا الإ هلإ ال :اهيف يتلا ةقاطبلا ثيدح يفو «ةمجرتلا يف روكذملا ديعس يبأ ثيدح

 سلام ا نكي نك يوتا نسب احس نعجسر ةديت كارو لا
 يف نكي مل هنأل .غلبملا اذه غلبت ال اهوقي نمم مكو .اهلئاق صالخإ لامكل كلذو

 تام نمل ةنجلا :لاق ؟هّللا دوعوم امو :اولاق .هللا دوعوم ىلإ يضفن ىتح اًدبأ هانلتاق ىبأ

 .يقب نمل رفظلاو «ىبأ نم لاتق ىلع

 هللا نإ» :هكَك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع )١(

 نيعستو ةعست هيلع رشنيف «ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع ىتمأ نم ًالجر صلخيس

 ؟نوظفاحلا يتبتك كملظأ ؟ًائيش اذه نم ركنتأ :لوقي ءرصبلا دم لثم لجس لك ءالجس

 اندنع كل نإ «ىلب :لوقيف .براي ال :لوقيف ؟رذع كلفأ :لوقيف .براي ال :لوقيف

 نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :اهيف ةقاطب جرختف «مويلا كيلع ملظ ال هنإف «ةنسح

 هذه عم ةقاطبلا هذه ام بر اي :لوقيف .كنزو رضحا :لوقيف .هلوسرو هدبع ادمحم

 .هفك ٤ ةقاطبلاو هفك ي تالجسلا عضوتف :لاق .ملظت ال كنإ :لاقف !!تالجسلا

 مقر) يذمرتلا هجرخأ .«ءيش هللا مسا عم لقثي الف «ةقاطبلا تلقثو «تالجسلا تشاطف

 هححصو (079 )٦/۱« مكاحلاو (۲۱۳/۲) دمحأو 57٠٠( مقر) هجام نباو ( 4

 ٠ مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .يهذلا هقفاوو 60960(.



 ديح لإ دصاقم يف ديدسلا لوقلا 6

 ."'دبعلا اذه بلقب ماق ام بيرق الو لثم لماكلا صالخإلاو ديحوتلا نم هبلق

 ذا مالو دهجرت هللا لآ نأ ةفاطبلا حاس فيد نم مهني نأ نقينرىذلا اذه
 نكألا"قاقتلاو كرلاو تكلا نع اعم ىرشلا تقلا ضرار ةيولذ .تمظانت

 هنأل ءةقاطبلا هذه لثم هعم نوكيس لولس نبا يبأ نب هللا دبع نإف الإو «ةلملا نع جرخملا

 نيب ناتشو نيتقاطبلا نيب ناتش نكلو .هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :ايندلا يف لوقي ناك

 رفكلاو كرشلاب دابرم دوسأ سوكنم بلقو «صالخإلاو ديحوتلاب ءيلم بلق :نيبلقلا
 رانلا نم ةاجنلل يفكي طقف لوقلا درجم نأ ثيدحلا اذه نم مهفو ضعبلا نظ .قافنلاو

 مهف ةرمث اذهو .ديحوتلا ةملكب الإ هللا قلي مل لجرلا اذه نإ :اولاقو «نانجلاب زوفلاو

 هضعب هلوسر مالكو هللا مالك اوبرضو «ةدح ىلع صن لك «ةأزجم ةعطقم صوصنلا

 اذامو .لمعو لوق اهنأ نم ناميإلا ةلأسم يف ةمألا هذه فلس هيلع ام اوفلاخو ءاضعب

 نميف لاقي اذامو ؟هّللا الإ هلإ ال :نولوقي مهو هللا لزنأ ام اوهرك نيذلا نيقفانملا يف لاقي

 الإ هلإ ال :نولوقي مهو «راهن ليل نينمؤملاو هلوسرو هللا نوبراحيو هلوسرو هللا نوبسي

 ؟لمعو لوق ناميإلا نإ :ةنسلا لهأ لوق يف لاقي اذامو ؟هللا

 :يديمحلا لاق :(٤٠۲ص) ناميإلا باتك يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ناميإلا :نولوقي ةثجرملاو .لمعو لوق ناميإلا :نولوقي ةنسلا لهآ :لوقي ًاعيكو تعمس
 .[رفك اذهو .هنع ىرخأ ةياور يفو .ةفرعم ناميإلا :نولوقي ةيمهجلاو .لوق

 نع يرتستلا هللا دبع نب لهس لاقو (57١ص) ناميإلا باتك يف هللا همحر ًاضيأ لاقو

 ناك اذإو ءرفك وهف لمع الب ًالوق ناك اذإ ناميإلا نأل .ةنسو ةينو لمعو لوق :ناميإلا
 .ةعدب ىهف ةئس الب ةينو المعو ًالوق ناك اذإو .قافن وهف ةين الب ًالمعو ًالوق
 باتك يف يئاكلاللا مساقلا وبأ هلقن اذكو )١/ 5٠(: حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاخلا لاق

 ىورو «ةمثألا نم مهريغو ديبع يبأو هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأو يعفاشلا نع ةنسلا

 امف ءراصمألا نم ءاملعلا نم لجر فلأ نم رثكأ تيقل :لاق يراخبلا نع حيحصلا هدنسب

 متاح يبأ نبا بنطأو .صقنيو ديزيو لمعو لوق ناميإلا نأ يف فلتخي مهنم ًادحأ تيأر



 CPD ديحوتلا باتك حرش

 زعلاو ءايندلا يف رصنلاو حتفلاب هلهأل لفكت هللا نأ :ديحوتلا لئاضف نمو

 يف ديدستلاو ءلاوحألا حالصإو «ىرسيلل ريسيتلاو ءةيادملا لوصحو «فرشلاو

 . لقلوب لاوقألا

 هيلع رودي نم لكو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك عمج نع ديناسألاب كلذ لقن يف يئاكلاللاو
 :ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع عيكوو ضايع نب ليضف هاكحو .نيعباتلاو ةباحصلا نم عامجإلا

 يعفاشلا تعمس :لاق ؛عيبرلا انأ «مصألا سابعلا وبأ انثدح :يعفاشلا بقانم يف مكاحلا لاقو

 نم ةيلحلا نم يعفاشلا ةمجرت يف ميعن وبأ هجرخأو .صقنيو ديزيو لمعو لوق ناميإلا :لوقي
 .ةيصعم اب صقنيو ةعاطلاب ديزي :دازو عيبرلا نع رخآ هجو

 نع - امهنع هللا يضر - ةعرز ابأو يبأ تلأس :متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ لاقو

 ؟كلذ يف نادقتعي امو .راصمألا عيمج يف ءاملعلا هيلع اكردأ امو .ةئسلا لهأ بهاذم

 م ناك انفو ااو اريضمو اناره ا راع راها عيمج يف ءاملعلا انكردأ :الاقف

 ةعرز يبأو يزارلا متاح يبأ ةديقع :رظنا .صقنيو ديزي لمعو لوق ناميإلا نأ :مهبهذم

 .7/ ۳۷ص يزارلا

 ريغ لاق نمو .صقنيو ديزي .لمعو لوق اندنع ناميإلا :ىلاعت هللا همحر  ةعرز وبأ لاقو

 ١6١. ص قباسلا ردصملا .ئجرم عدتبم وهف كلذ

 اهضعب زجحب صوصنلا ذخأت ىتح ةعيرشلا رطأ نمض هريغو صنلا اذه مهف بجوف
 انيف نوكيو «هسفن هاوهت امو هظحب ذخأي لك «ةرثانتم ءالشأ ةعيرشلا قزمتت الف «ضعبلا

 بجر نبال ديحوتلا :رظنا < ين َنيِضِع َناَءرْهْل اوُنَمَج نیلا :ىلاعت هلوق نم بيصن

 .مساقلا راد ط .يقيقحتب (81/-856ص) ىلبنحلا

 )١( ةوعدلاو ةديقعلا يف تارضاح يف هللا هظفح نازوفلا حلاص خيشلا لاق )١/ ۷۳-۷۲(:

 هلي ءاَمَكح# :ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو ايندلا يف هللا الإ هلإ ال لهأل ةعفرلاو ومسلا لوصح
- 



GOديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 .هللا لضف َةَعِس :ىلوألا 1 ها ل

 .هللا َدْنِع ديح وسلا باوث ٌةَرْثَك :ةيناثلا

 .بوتذلل كلذ ٌعَم هُريِفْكَت :ةثلاثلا

 .ماعنألا ةَروُس يف يلا ةيآلا ُديِسْفَت :ةعبارلا

 .ةَداَبُع ٍثيدَح يف يتاوللا سما لما :ةسماخلا
 ت س ”« صمم 7 9 e س ر و ےس ore ror ت و ر

 كل نيت ؛هدعب امو نابتع ثيدح نيبو هنيب تعم اذإ كنا :ةسداسلا

 .'"”تيرورغملا أطخ كل نيبو «(هللا الإ ةلإ ال» :لؤوق :ىَنْعَم 5 7 0 ىلا ص یر س ن ص 4 تور

 ےس

 كرشلا نأو «عافتراو ولع ديحوتلا نأ ىلع ةيآلا تلدف ء[٠۳:جحلا] قيس ناکم يف

 هتعسو هولع يف ديحوتلاو ناميإلا هبش :هللا همحر ميقلا نبا ةمالعلا لاق .لوفسو طوبه

 ءاهنم دعصي اهيلإو .ضرألا ىلإ طبه اهنمف .هطبهمو هدعصم يه يتلا ءامسلاب هفرشو

 قييضتلا ثيح نم «نيلفاس لفسأ ىلإ ءامسلا نم طقاسلاب ديحوتلاو ناميولا كرات هبشو
 يتلا نيطايشلاب قزم لك هقزمتو هءاضعأ فطخت ىتلا ريطلاو ةمكارتملا مالآلاو ديدشلا

 ناكم يف هب يوهت يتلا حيرلاو «هکاله ناظم ىلإ هقلقتو هجعزتو هزؤتو ىلاعت هللا اهلسري
 .ءامسلا نع هدعبأو ناكم لفسأ يف هسفن ءاقلإ ىلع هلمحي يذلا هاوه وه «قيحس

 ءةنحلا لهأ نم ناك هللا الإ هلإ ال :لاق نم :لوقي نم لوقب اورتغا نيذلا مه نورورغملاف )١(

 رفكلا دصقي مل هنأ الاط ضقان لكب ىتأو «تايرفكلاو تايكرشلا نم لعف ام لعف نإو

 مزتلي ملو «ةميظعلا ةملكلا هذه تايضتقمب تأي مل كلذكو «نيدلا نم جورخلا الو

 .رثكأ الو لقأ ال ةملك .اهناكرأ الو اهطورش الو اهمزاولب

 قحلا ةيلجت ىلع نوصيرحلاو «مهناوخإ عفنو مهسفنأ عفن ىلع نوصيرحلا نوصلخملا امأ

 «سيلبإ دونجو لطابلا ناوعأ عم كراعملا رامغ نوضوخي نيذلا مه هنييبتو هحاضيإو

 مرا دي ىرْهَت وأ ُريَطلا ُهُمطْخَتَم املا نو رح امنا لأي رش سو وب نكرم ر



 ديحوتلا باتك حرش

 مهيلع نميو .ةرخآلاو ايندلا رورش ناهيإلا لهأ نيدحوملا نع عفدي هللا نأ اهنمو

 باتكلا نم لمجلا هذه دهاوشو «هركذب ةنينأمطلاو هيلإ ةنينأمطلاو ةبيطلا ةايحلاب
 .ملعأ هللاو ؛ةفورعم ةريثك ةنسلاو

 .نيلجو الو نيبيهتم ريغ ةدحاو سوق نع مهنومريف
 يف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا مالعألا ملعو مالسإلا خيش ةوعدلا مامإ لاق

 ةملكلا يه .هللا الإ هلإ ال :نأ ىلاعت هللا كمحر ملعا ١١١-١١١(: /۲) ةينسلا رردلا

 لاق .مصع دقف اهب مصتعا نمو «ملس دقف اهب كسمتسا نم «ةيلاغلا ةفيرشلاو ةيلاعلا

 .همدو هلام مرح هللا نود نم دبعي امب رفكو هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :ة هللا لوسر

 .«لجو زع هللا ىلع هباسحو
 ةقرف :قرف ثالث اهيف سانلا نكلو «ىنعمو ظفل اه «هللا الإ هلإ ال نأ :حصفي ثيدحلاو

 ةقرفو .اهوبنتجاف ضقاون اهو «هب اولمعو ىنعم اه نأ اوملعو ءاهوققحو اهب اوقطن

 اهب اوقطن ةقرفو .كشلاو رفكلا اونطبتساو لوقلاب مهرهاوظ اونيزف رهاظلا يف اهب اوقطن
 نوبَسحي مهو اينذلا يل يف ميس َّلَص نزلا ءالؤهف ءاهضقاونب اولمعو اهانعمب اولمعي ملو
 .اًمح نونمؤملا مهو «ةيجانلا يه ىلوألا ةقرفلاف ٠١[ 5 :فهكلا] © اًمَنَص يح مَن
 هيلع اوبصن نكلو «نصح هللا الإ هلإ الف .نوكرشملا مه ةثلاثلاو .نوقفانملا مه ةيناثلاو

 مهكرتو ىنعملا مهبلسف ودعلا مهيلع لخدف «بيرختلا ةراجحب هومرو بيذكتلا قينجنم
 ىلإ رظني نكلو «مكنادبأو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ» :ثيدحلا ينو ؛ةروصلا عم
 ةعقعقو ناسللاب ةقلقل مهعم يقبف «هللا الإ هلإ ال :ىنعم اوبلس «مكلامعأو مكبولق

 ال ءاملا ركذو «قرحي ال رانلا ركذ نأ امكف «نصحلا عم ال «نصحلا ركذ وهو «فورحلاب
 .عنمي ال نصحلا ركذ كلذكف «عطقي ال فيسلا ركذو «عبشي ال زبخلا ركذو «قرغي

 نادقف عم رشقلاب عنصي اذام ءرد ىنعملو فدص لوقلاو .بل ىنعملاو رشق لوقلا نإف
 حورلا ةلزنمب اهانعم عم هللا الإ هلإ ال !؟رهوجلا نادقف عم فدصلاب عنصي اذامو !؟بللا

 .اهانعم نود ةملكلا هذهب عفتني ال كلذكف «حورلا نود دسجلاب عفتني ال ءدسجلا نم



GDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ظ  

 .ناّبتع ث ٍثيِدَح يف يذلا طْرّنلل ُيَِْتلا :ةعباسلا

 ةا الإ لإ ال» ٍلْضَق َلَع وييل نوجا ِءايينَألا ُنْوَك :ةنماثلا

 هدي ارك نأ عم ؛ِتاَقوُلْخَلا عيوجب اَناَحْجرل هيلا :ةعساتلا

 .ةنازيم

 .تاواهّسلاكعْبَس َنيِضَرَألا نأ لَع صَل :ةرشاعلا

 .ازارغ نأ :ةرشع ةيداحلا

 ."”ةّيرعشألل ًافالخ «ِتافصلا ٌتاَبْنِإ :ةرشع ةيناثلا

 ال اصلخ اهاق نم نأ دارملا :ليقو :(077 )١/ حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق (۱)

 :ليقو .ةمزالملا عنمب بقعتو .مزاللا ءادأ ىلع لمحي صالخإلا نأل «ضئارفلا كرتي

 .ةاصعلل ةدعملا ةقبطلا ال «نيرفاكلل ةدعملا رانلا لوخد ميرحت وأ ديلختلا ميرحت دارملا

 نع زواجتلاو حلاصلا لمعلا لوبق لوصح طرشب رانلا لوخد ميرحت دارملا :ليقو

 .ملعأ هللاو «ءيسلا

 ةوعدلاو ةديقعلا يف تارضاحم يف هللا هظفح نازوفلا حلاص.روتكدلا خيشلا لاق (۲)

 كلذ تابثإو ءَ هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو ا ناميإلا وهو )١/5٠0-5١(:

 يذلا وه ليطعت الو فيرحت ريغ نمو «ليثمت الو فييكت ريغ نم هلالجم قيلي هجو ىلع
 ةيمهجلا هركنأو «ةيجانلا ةقرفلا هب نيدت امو «ةبطاق ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع

 ءاهتمئأو ةمألا فلس هيلع امو ةي هلوسر ةنسو هللا باتك كلذب نيفلاخ .مهذيمالتو

 نأ نيمعاز لكك هلوسر هب هفصو امو لامكلا تافص نم هسفن هب فصو ام هللا نع اوفنف

 تافص نم نومهفي ام الإ هللا تافص نم نومهفي ال مهنأل ؛هيبشتلا يضتقي كلذ تابثإ

 تافصو قلاخلا تافص نيب قرافلا اوكردي ملو ءايناث اولطع مث ًالوأ اوهبشف «رشبلا

 سل ماسالا لَو :ىلاعت لاق امك «هلالجب قيلتو هب صتخت تافص هلل نأو «نيقولخملا

 ٌميِمسلَأ وهو ا ےک سیل :ىلاعت لاق امكو ۱۸١[ :فارعألا] € ا



 ک2 ديخوتلا باح نش

<2 4 aT 006 ع > م 2 0 e ثيدح ىف هلوق نأ تفّرع ؛ستآ ثيدح تفرع اذإ كنأ :ةرشع ةثلاثلا 

 ؛(هللا جَو كذب ىغَتبَي هللا الإ ةلإ ال :َلاَق ْنَم ِراَّلا ىلع مرح هللا َنَف» :َناَْنِع
 .©"ةانسللاب اهوق سل ك كلا كرت هن

 لد :تاقولخما ةهباشم هع ىقتو تافضلا ضل تيتاف [11:ىروشلا] < 3 كيلا
 نمم ةلطعملا نم مهخارفأو ةيمهجلا همعز امك «هيبشتلا يضتقي ال تافصلا تابثإ نأ ىلع

 .نوفصي امع هللا ناحبسو ءاريبك اًولع نولوقي امع هللا ىلاعت «هردق قح هللا ردقي مل

 ةوعدلاو ةديقعلا يف تارضاح يف هللا هظفح نازوفلا حلاص روتكدلا خيشلا ةليضف لاق )١(

 ؟هللا الإ هلإ ال :لوق ناسنإلا عفني ىتم :(50-74/1)

 لمعلاو اهانعم ةفرعمب ابوحصم نوكي نأ دبال .هللا الإ هلإ ال :لوق نإ :انلق نأ قبس

 دقو «يفكي اهب ظفلتلا درجم نأ اهنم مهوتي دق صوصن كانه ناك ال نكلو ءاهاضتقمب

 ديري نمع مهولا اذه ةلازإل كلذ حاضيإ رمألا ىضتقاف سانلا ضعب مهولا اذهب قلعت

 دق هللا نإف» :هيف يذلا نابتع ثيدح ىلع هللا همحر هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاق .قحلا

 تدرو دق هنأ ملعا :لاق «هللا هجو كلذب يغتبي .هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا ىلع مرح

 «سنأ ثيدحو ثيدحلا اذهك «رانلا ىلع مرح نيتداهشلاب ىتأ نم هنأ اهرهاظ ثيداحأ

 هللا لوسر اي كيبل :لاق «ذاعم اي» :لاقف «لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو يي ينلا ناك :لاق

 هللا همّرح الإ هللا لوسر ًادمحم ناو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دبع نم ام» :لاق .كيدعسو

 هللا لوسر ًادمحم ناو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :اعوفرم ةدابع نع ملسملو «رانلا ىلع

 .«رانلا هيلع هللا مرح

 «رانلا ىلع مرحي هنأ اهيف سيلو «ةنجلا لخد نيتداهشلاب ىتأ نم نأ اهيف ثيداحأ تدروو

 يف م ينلا عم اوناك مهنأ :ةريره يبأ ثيدحو ا مدقت يذلا ةدابع ثيدح اهنم

 هللا لوسر ينأو هللا الإ هل ال نأ دهشأ» :ِلكَي هللا لوسر لاق هيفو ؛,ثيدحلا .كوبت ةوزغ

 .ملسم هاور .«ةنجلا نع بجحيف كاش ريغ دبع امهب هللا ىقلي ال

 ثيداحألا هذه نإ :هريغو ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق ام هانعم يف ليق ام نسحأو :لاق
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 .هيَلوُسَرَو هللا ٍيَدْبَ ځو ىسيع ِنْوَك َنَْب عمتما لمَ :ةرشع ةعبارلا

 اهب انقيتسم «هبلق نم ًاصلاخ اهاقو «ةديقم تءاج امك اهيلع تامو اهلاق نميف يه امنإ

 نمف «ةلمج هللا ىلإ حورلا باذجنا ديحوتلا ةقيقح نإف «نيقيو قدصب اهيف كاش ريغ هبلق

 ىلإ بلقلا باذجنا وه صالخإلا نأل «ةنجلا لخد هبلق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال نأ دهش

 هنإف «كلذ لان لاحلا كلت ىلع تام اذإف ءاحوصن ةبوت بونذلا نم بوتي ناب ىلاعت هللا

 ريخلا نم هبلق يف ناكو .هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا نم جرخي هنأب ثيداحألا ترتاوت دق

 الإ هلإ ال :لوقي نم ًاريثك ناب ترتاوتو“.ةرذ نڙي امو «ةلدرخ ثزي امو :ةريعش ني ام
 دوجسلا رثأ لكأت نأ رانلا ىلع مّرح هللا نأب ترتاوتو .اهنم جرخي مث رانلا لخدي .هللا

 :لاق نم رانلا ىلع مرحي هنأب ترتاوتو .هلل نودجسيو نولصي اوناك ءالؤهف «مدآ نبا نم

 ةديقم تءاج نكل «هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نمو هللا الإ هلإ ال

 كلذ فرعي ال نمو «نيقيلا الو صالخإلا فرعي ال اهوقي نم رثكأو «لاقثلا دويقلاب

 اديلقت اهوقي اهوقي نم رثكأو ءاهنيبو هنيب لاحيف «توملا دنع اهنع نتفي نأ هيلع ىشخي
 لاثمأ روبقلا يفو توملا دنع نتفي نم بلاغو «هبلق ةشاشب ناميإلا طلاخي ملو ةداعو

 تلاغو' :هتلقف اعيش نولوقب سالا تعمس. :لوقي مهدخا نأ ثيدحلا ف امك الوم

 نع ىلاعت هلوق نم سانلا برقأ مهو مهلاثمأب ءادتقاو ديلقت وه امنإ ءالؤه لامعأ

 [77:فرخزلا] 4 َتوُدَسَفَم مهرتاَ ےل انو ٍةَمَأ ج ع انَءآَباَ اتد اإ :نيكرشملا

 لاحلا هذه يف نكي مل مات نيقيو صالخإب اطاق اذإ هنإف «ثيداحألا نيب ةافانم الف ذئنيحو

 نم هيلإ بحأ هللا نوكي نأ بجوي هنيقيو هصالخإ لامك نإف ءًالصأ بنذ ىلع ًارصم
 يذلا وه اذهو «هللا رمأ ال ةيهارك الو هللا مرح امل ةدارإ هبلق يف ىقبي ال نذإف «ءيش لك

 اذهو ةبوتلا هذهو ناميإلا اذه نإف كلذ لبق بونذ هل تناك نإو «رانلا ىلع مرحي

 .راهنلاب ليللا ىحمُي امك ىحمي الإ ًابنذ هل كرتت ال نيقيلا اذهو ةبحلا هذهو صالخإلا

 .(۷٦-٦٦ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت :رظناو



 ديحوتلا باتك حرش

 ا ر ص ر رہے + ۰

 . هللا ةَملك هنوكب ىّسيع صاصتخا ةفرعم :ةرشع ةسماخلا

 5 1 0 ر

 .هنم احور هنوك ةفرعَم :ةرشع ةسداسلا
 ر ےک ا ه2 2 ا 5

 .رانلاَو ةنحلاب نايإلا لضف ةفرعُم :ةرشع ةعباسلا

 سس ور

 ."”(لّمَعلا َنِم َناَك ام ىلَع» :هلوق ةفرعَم :ةرشع ةنماثلا

 )١( ةقدانزلاو ةيمهجلا ىلع درلا يف هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا لاق )ص0؟١7-/١77(:

 وه ىسيع سيلو «نك» ب ىسيع ناكف «نك» :هل لاق نيح ميرم ىلإ اهاقلأ يتلا ةملكلاف

 ىراصنلا تبذكو .ًاقولخم نكلا سيلو «لوق هللا نم نكلاف ءناك نكلاب نكلو «نكلا
 نأل «هتملكو هللا حور ىسيع :اولاق ةيمهجلا نأ كلذو «ىسيع رمأ يف هللا ىلع ةيمهجلاو

 .هللا تاذ نم هتملكو «هللا تاذ نم هللا حور ىسيع :ىراصنلا تلاقو .ةقولخ ةملكلا

 سيلو «ناك ةملكلاب ىسيع نإ :نحن انلقو .بوثلا اذه نم ةقرخلا هذه نإ :لاقي امك

 ناك هرمأ نم :لوقي [١17:ءاسنلا] 4 ٌهَنَ حوُرَول هللا لوق امأو .ةملكلا وه ىسيع

 دم اج ِضيأْلا ىف امو توسل يف ام کک َرَكَسَو » :هلوقك «هيف حورلا  4]الجاثية:٠١[.
 :لاقي امك هللا اهقلخ هللا ةملكب حور اهنأ اهانعم امنإ هللا حور ريسفتو هرمأ نم لوقي

 راد تاروشنم نم ةيمهجلا ىلع درلا باتك :رظنا .هّللا ضرأو هللا ءامسو «هللا دبع

 .يقيقحتب «ضايرلاب تابثلا
 لمعلا اذه نوكي نأ «لمعلا نم ناك ام ىلع» : ةَ ينلا مالك نم مهفي نأ ليحتسي ()

 ةنايدلا لوصأو عرشلا دعاوقف .ملعلا بلطل نوبستني نمم ريثك همهف امك ارفكو اکرش

 نم ناك ام ىلع اذه هلوق لمحيف هيلعو كي ينلا لوق نم دوصقملا اذه نوكي نأ نايفني

 .رفكلاو كرشلا نود لمعلا

 نم ناك ام ىلع» :هلوق ىنعمو :(475 /7) حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق

 نأ لمتحيو «ةنجلا لوخد نم مه دبال ديحوتلا لهأ نكل ءداسف وأ حالص نم يأ «لمعلا

 بسح ىلع ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي يأ «لمعلا نم ناك ام ىلع» :هلوق ىنعم نوكي

 .تاجردلا يف مهنم لك لامعأ
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A 6ناتفك هل نازيملا نأ ةفرعَم :ةرشع ةعساتلا . 
 م م

 .""هجّولا ركذ ةفرعَم :نورشعلا هادى هر 2 هر

 تبث ؛كوهتم الإ اهيف كشي ال «مهيدل ةررقملا ةنسلا لهأ دئاقع نم ىلاعت هلل هجولا تابثإ )١(

 ىلع هجولا ةفص هل تبثنف «قولخ لك نم هسفنب ملعأ هناحبس وهو انبر باتك يف كلذ

 :[١١:ىروشلا] € كب سلا ُميِمَتلأ ومو 2ی ولدك سیا هلالجب قيلي ام

 هجو قبو :ىلاعت لاقو [۸۸:صصقلا] € ٌمَهَجَو الإ ُكِلاَ ءىس لك :هناحبس لاقو

 .[۲۷ :نمحرلا] 4اردو ٍلكَجلا وذ كير

 لهأ بهذم :(04 /4) لئاسرلاو ىواتفلا عومجم يف هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاق

 ىلع لد دقو «ماركإلاو لالجلاب افوصوم هب قيلي اًيقيقح ًاهجو هلل نأ ةعامجلاو ةئسلا

 لكل وذ كير هجو قبو :ىلاعت هلوق باتكلا ةلدأ نمف :ةنسلاو باتكلا هلل هتوبث

 ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو» :روثأملا ءاعدلا يف هل ينلا لوق ةنسلا ةلدآ نمو ..( اردو

 ىلع ةقيقح هل ةتباثلا ةيتاذلا هتافص نم ىلاعت هللا هجوف «كئاقل لإ قوتشلاو»:ةايعتو

 .هب قئاللا هجولا

 نيتيآلا نم دهاشلا :(١20ص) ةيطساولا ةديقعلا حرش يف هللا هظفح نازوفلا حلاص خيشلا لاقو

 هلالجب قيلي هتقيقح ىلع هجو وهف «ةيتاذلا هتافص نم وهو «هناحبس هلل هجولا تابثإ امهيف نأ

 ا لاح ی ذا تطل و درت نا 3
 :هوجو نم ةلطاب تاليوأت هذهو «كلذ ريغ وأ ةهجلا وأ باوثلا وأ تاذلا هب دارملا

 ههجوبو ميظعلا هللاب ذوعأ» :ثيدحلا يف امك «تاذلا ىلع هجولا فطع ءاج هنأ :اهنم

 .ةرياغملا يضتقي فطعلاو «ميركلا

 لا وذل :هلوقب هجولا فصوو كيد هَ :لاقف «تاذلا ىلإ هجولا فاضأ هنأ :اهنمو

 لالجلا يذ :لاقلو ءةلص ةيآلا يف هجولا ظفل ناكل تاذلا وه هجولا ناك ولف 4 أ ماركو

 .تاذلل ةفص هجولا نأو «تاذلل ال هجولل فصو هنأ نيبت للملا وذ لاق املف .ماركإلاو



CD 990908 a 

 ريق ےس

 باب"

 اسح ريغب ةنجلا لحد ؛ديحوتلا َقَمَح نم

 PT O نِ :َلاَعَت هللا ِلْوَقَو

 .[54 :نونمؤملا] 4( تفرح ل ير ره سلاو 57 .[١١١:لحنلا]

 یار ہک :لاقف ريبُج نب ٍديعس دنع تنك : لاق نمحرلا ٍدبع نب ٍنيصخ نع
 ا

 اص يف نأ لإ | ام و ا وا

 دب دنر نع انتَ ت ع امر : لاق 6 نين ةكذع بيع

 ىلإ ىّهَتْنا نَم ّنَسَحَأ دق :لاق .«ةم وا ِنْيَع ْنِم الإ ةي قر ال » :ّلاَق هنأ بْيَصُحلا

 يف ةدايزلا رسف هنأ :اهنم ل6 ينلا ثيداحأ يف لجو زع هلل هجولا ةفص تشبث دق :تلق

 ةياور ينو «هللا هجو ىلإ رظنلا» :لاقف © م نيل ۶# :ىلاعت هلوق

 .(١؟ 5ص) داقتعالا يف يقهيبلاو ۱۸١( مقر) ملسم هجرخأ «نمحرلا هجو ىلإ رظنلا»

 كلاسأو» :هيفو « ....قلخلا ىلع كتردقو بيغلا كملعب مهللا» : ةَ ينلا ءاعد يفو

 هححص «كئاقل ىلإ قوشلاو كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو .توملا دعب شيعلا درب

 .رانلا» :ةياور يفو «رونلا هباجح» ثيدحلا يفو ١7١0١(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا

 010/5 ا ر ا تقرعتال یک را

 )١( مقر) هجام نباو (۲۲۰ مقر) افوقوم ةديرب نع ظفللا اذهب ملسم هجرخأ ٥۱۳(.

 مقر) نارمع نع دواد وبأ هجرخأو ۳۸۸١( مقر) يذمرتلاو  )7١017ينابلألا هححصو

 مقر) عماجلا حيحص يف ۷٤۹١(. مقر) نارمع ىلع افوقوم يراخبلا هجرخأو ٥۷٠١(.

 ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق ) :)547/1١هركنأو «ددشي دقو ٌمّسلا :فيفختلاب ةمحلا

 وأ ٌرَمُح اهلصأو «جرخي اهنم مّسلا نأل .ةرواجملل برقعلا ةربإ ىلع قلطيو .يرهزألا
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 ۱ا

 ےس

 يلع تضر :َلاق تا هي يبنلا نع سابع نبا انئّدح ْنِكلَو . يس ام

 ّيبنلاو «نالُجَرلاو لجل ةع ُهَعَمَو يبَتلاو «طْهَرلا ُهَعَمَو ىلا تير 4

 اَذَه :يل ليقف ءيا م | تف «ميظَع داو َوَس يل َعِفُر ذإ . 55 د هع 7

 وے

تل كرار توا
 تموت كي وز : ليقف يطع رج ر

 ن

 .ءايلا وأ ةفوذحملا واولا نم ضرع اهيف ءاهلاو «دّرص نزوب رمح

 ىلإ بلاطلا يهتني نأ :ملعلا بلاط اهب ىلحتي نأ يغبني يتلا بدألا روص نم ةروص هذه )١(

 امومذم ناك الإو :عرشلا نم دنتسم هل ناك ام الإ لعفي الو ءىدعتي الو ؛عمس ام

 اعبات وأ ةعمإ نوكت نأ ملعلا بلاط اي كسفنب ًابراف ٠ ملعلا بلاط ىمسم نع ًاجراخ

 امك ؛قيثو نكر ىلإ نكرت الو ؛ملعلا رونب ءيضتست الف «حئاص لك عم ليمت «قعان لكل

 .دايز نب ليمكل بلاط يبأ نب يلع ةيصو يف درو

 .ةرشعلا نود ام :لاجرلا نم طهرلاو :(۲۸۳ /۲) ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق (۲)

 طهرأ ىلع عمجيو ءهظفل نم هل دحاو الو ءةأرما مهيف نوكت الو ؛نيعبرألا ىلإ ليقو

 .عمجلا عمج طهارأو طاهرأو

 ايف یر هت ةر ولا رنج را مهنيا لي عين تاوعدلا باحصأل ةيلستو ءازع اذه يف (۳)

 وأ ليلقلا ددعلا وأ نالجرلا وأ دحاولا لجرلا هب نمؤي تازجعملاو يحولاب ديؤملا لسرملا يلا وه

 نود هنيدو هتوعدل همدقي نأ ردقي ام مدقيو هيلع ام لذبي هللا ىلإ يعادلا نأ مهملا ءدحأ هب نمؤي مل >

 ( .رشبلا نم دحأ رودقمب سيل اذه نإف «هل نيعوبتملا ددعو هجئاتن ىلإ رظني نأ

 هللا لاق .نيكلاهلا ةرثكب رتغت الف ءاددع نولقألا مه نيجانلا نأ ىلع ًاليلد اذه يف نأ امك

 ویش ضئاخسأ نک لب ديلا هبه د فك ایش لا ى ادبي لثو :ىلاعت

 انجو نو هع ني مرڪ ل اتو اترا :هناحبس لاقو [47 مورلا] 49

 نم راكحأ عن نو :لجو زع لاقو ١ :فارعألا] <« ل َنيِقِسَعَ ذل رهراكأ

 ١١١[. :ماعنألا] 4 ٌهَسَأ ليبس نع َكوُلِضِي ٍضرألا ف
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 َضاَخَف ُهَلْزْنَم ٌلَحَدَف ص م ب امل 4

 َلاَكَو لكي هللا َلوُسَر اوُبِحَص َنيِذَلا ُمُهّلَعَلَ :مُهشَي لق كيلوا يف سالا

 اوردو ءائيش هللاب اوُكِرْشُي ْمَلَف مالشإلا يف اودلو َنيِذْلا مُهَّلَعَلَف :مهُضْعَب ا
o2 

 ع٠ رب ور

 وفرش ال يذلا مه : لاف ةوديخأف دي هللا ُلوُسَر مهيلع َجَرَخَف «.ءايشأ

 نصح نب ةشاکع ع َماَقف .«نولكوتي مهجر ىلَعَو e الَو «َنووتكي الو

 :لاَقف رح لُجَر َماق مث ءاْمُهّْنِم َتْنأ» :لاقف . متم يمي نأ هللا ٌعْدا» :َلاَمَ
 دا اهب كيسا لا :لاَقف . ْمُهْنِم يلع نأ هللا ٌعْذا

 باب

 باسح ريغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم
 هل عباتو هلبق يذلا بابلل ليمكت بابلا اذهو

 ءالؤه نأو ىي مهيبنل اعبات ممألا رثكأ مهنأو «ةيمالسإلا ةمألا ةيلضفأ ىلع ليلد اذه يف )١(

 لك عم لعج نأ هتمأو ةي ينلا ىلع هللا لضف نمو «قيقحت متأو لمكأ ديحوتلا اوققح نيعبسلا

 افلا نيعبس فلأ لك عم يندازف يبر تدزتساف» :ِِكَم هللا لوسر لاق تيوتا اغلا نع لا

 )۱١/ 4٠١( حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو (7١١؟ مقر) ىلعي وبأو )1/١1( دمحأ هجرخأ

 دنع سنأ نعو «دمحأ دنع ةفيذح نعو «يناربطلا دنع بويأ يبأ نع بابلا يفو .ديج هدنسو

 ثيداحأ يف ءاجو ا قوق قرط هذهف .مصاع 5 نبا دنع نابوث نعو «رازبلا

 ثيدح نم هحيحص يف نابح نباو يناربطلاو هنسحو يذمرتلا جرخأف .كلذ نم رثكأ ىرخأ

 ال ءافلأ نيعبس فلأ لك عم ًافلأ نوعبس ىتمأ نم ةنجلا لخدي نأ يبر يندعو» :هعفر ةمامأ يبأ

 .«يبر تايثح نم تايثح ثالثو «باذع الو مهيلع باسح

 5١١(. مقر) ملسمو (01/065 مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)
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 عدبلا نمو ءرغصألاو ربكألا كرشلا نم هتيفصتو هبيذهت ديحوتلا قيقحت نإف
 لامكب كلذو «يصاعملا نمو «ةيلمعلا ةيلعفلا عدبلاو «ةيداقتعالا ةيلوقلا

 ربكألا كرشلا نم ةمالسلابو «تادارإلاو لاعفألاو لاوقألا يف هلل صالخإلا
 نم ةمالسلابو «هلامكل يفانملا رغصألا كرشلا نمو «ديحوتلا لصأل ضقانملا

 .هراثآ لوصح نع هقوعتو «هلامك عنمتو ديحوتلا ردكت ىتلا يصاعملاو عدبلا

 «صالخإلاو ديحوتلاو ناميإلا نم هبلق ألتما ناب هديحوت ققح نمف
 كلذ حرجي ملو هللا ىلإ ةتبخم ةبينم ةعئاط هللا رماوأل تداقنا نأب لامعألا هتقدصو

 نوكيو «باسحخ ريغب ةنجلا لخدي يذلا اذهف «يصاعملا نم ءيش ىلع رارصإلاب

 .اهنم لزانملا ؤبت ىلإو اهوخد ىلإ نيقباسلا نم

 هللا ىلع لكوتلا ةوقو هلل تونقلا لامك هقيقحت ىلع لدي ام صخأ نمو

 مهيلإ فرشتسي الو «هنوئش نم نأش يف نيقولخملا ىلإ بلقلا تفتلي ال ثيحب

 هلاوقآو «هنطابو هرهاظ نوكي لب «هلاح وأ هلاقم ناسلب مهلأسي الو «هبلقب

 اهيف ًاعبتم هللا هجو اهب ادوصقم اهلك هلاوحأ عيمجو «هضغبو هبحو «هلاعفأو

 .هللا لوسر

 ا ٍلُكحِإَو# تاجرد ميظعلا ماقملا اذه يف سانلاو
 :ةلطاعلا يلحلاب الو «قئاقحلا نم ةيلاخلا يواعدلاب الو ىنمتلاب ديحوتلا قيقحت

 هتقدصو «ناسحإلا قئاقحو ناميإلا دئاقع نم بولقلا يف رقو اب كلذ امنإو

 .''”ةليلجلا ةحلاصلا لامعألاو ةليمجلا قالخألا

 درو امك .لامعألا هتقدصو بولقلا يف رقو ام نكلو يلحتلاب الو ينمتلاب ناميإلا سيل )١(
e 

 د



 ديحوتلا باتك حرش

 ."”ديِحوَتلا يف ساّنلا ِبِتاَرَم ة ةَفِرْعَم :ىلوألا

 E بعم اَم :ةيناثلا
 ےس س ےس

 .ّنيكرْشملا َنِم كَ ِهِنْوَكِب َميِهاَرْبِإ َلَع هن هناحبس هؤاتث :ةثلاثلا

 .كْرّشلا َنِم مهِتَمالَسِ ءايلؤألا ٍِتاَداَس ىلع هوا : ةعبارلا

 بابلا يف اهيلإ راشملا لئاضفلا عيمج هل تلصح هجولا اذه ىلع ديحوتلا ققح نمف

 .ملعأ هللاو اهلمكأب قباسلا

 يدادغبلا بيطخلل لمعلا ملعلا ءاضتقا :رظنا «ىلاعت هللا همحر يرصبلا نسحلا نع كلذ

 عوفرملا نع ينابلألا لاق لب لك ينلا ىلإ ًاعوفرم تبثي الو .ينابلألا قيقحتب (07 مقر)
 .عوضوم ٤۸۸٠(: مقر) عماجلا فيعض يف

 .فلأ نيعبسلا كئلوأ نم نوكيف ماتلا لماكلا صلاخلا ديحوتلا ققحي نم سانلا نم )١(

 نم مهنمو «هيلع اهرتسو هل اهرفغ هبونذب هللا هررق اذإ ىتح بساحيو شقاني نم مهنمو

 رانلا يف ثكمي نم مهنمو «ةنجلا لخدو جرخ هبونذ نم رهطت اذإ ىتح رانلا لخدي

 .ةنجلا لخديف رانلا نم جرخي نم رخآ نوكي نم مهنمو ءاباقحا
 ىلإ مهبولقب نوتفتلي الف ءلجو زع هلل لامعألاو لاوقألا صالخإب نوكي ديحوتلا قيقحت (۲)

 «ىلاعت هللا ريغب مهبولق قلعتت ال ىتح ةحابم تناك نإو ةيقرلا نوبلطي ال هللا ىوس دحأ

 .مهيلع هردقو مه هللا هاضق امب مهناميإو «مهبر ىلع مهلكوت ةوق كلذ ىلع مهل لماحلاو

 تفتلت الو «هدحو هيلإ نوعزفيو هلل مهرومأ نوضوفيو الماك أمات اناميإ كلذب نونمؤيف

 .لجو زع هللا ىوس دحأ ىلإ مهبولق
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 .ديِحؤتلا يق ْنِم ّيَكلاَو ةيقرلا كر نوک :ةسماخلا

 .لگوتلا َوُه ٍلاَصِخلا َكْلِتِل عاجلا ْنْوَك :ةسداسلا

 .ٍلَمَعِب الإ كلذ اواي أ مِهِتَِرَْمِب ِةَباَحَّصلا ٍمْلِع مَع :ةعباسلا

 . يلا َلَع مهصزج :ةنماثلا

 .ةيفيكلاو ةيمكلاب ة تالا وز ةف :ةعساتلا

 .ىَسوُم ٍباَحْصُأ ةَلْيِضَف :ةرشاعلا

 .ْمَالَّسلاَو ٌةالَّصلا هيلع ءهّيَلَع مَمَألا ضرع :ةرشع ةيداحلا

 .اهّيَن َعَم اَهَدْحَو رك ما لك نأ : ةرشع ةيناثلا

 .ِءاَيبْنألل َباِجَتْسا نم َهَّلِق :ةرشع ةلاثلا

 .هدحو ياي دحا هبا ْنَم م نأ : رع كارلا

 ٍدْمْزلا معو قرثكلاب راّرِتغالا مدع 9 ميلا اذه :ةرشع ةسماخلا

 “لقا ىف

 .نيكلاحلا ةرثكب رتغت الو نيكلاسلا ةلقب شحوتست الف )١(

 ايالا تاس الا فر :(٤١١ص) نيرباصلا ةدع يف هللا همحر ميقلا نبا لاق

 مامإلا ركذو [١:أبس] 42 روكشلا َىِداَبِع نم لقول :ىلاعت لاقف هدابع نم ليلق

 نم ىنلعجا مهللا :لوقي الجر عمس هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع دمحأ

 ليف الإ عم َنَماَ امو :لاق هللا نإ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟اذه ام :لاقف .نيلقألا

 اونم يذل لإ :لاقو 4 هند داكن َىداَبِع نم ٌلِلَقو :ىلاعت لاقو 5٠[ :دوه] 4

 .تقدص :رمع لاقف [٤۲:ص] مهام ليو تحلل الوو
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 ."!ةَمُحلاَو ِنْيعلا َنِم ةَيقّرلا يف ةَصْخّرلا :ةرشع ةسداسلا

 ام ىلإ ىَهَتْلا نَم َنَسْحأ ْدَق» :ِِلْوَقِل ؛فَلَّسلا ملِع قمع :ةرشع ةعباسلا

 ."'يناثلا فلاح ال لوألا ٌتيِدَحلا نأ َمِلْعَف ءكاّذَكَو ذك ْنِكلَو .َعِمَس

 ےس شے

E 500 4 55 -٠ ا و  r.هيف سيل اب ٍناَسْنِإلا حدَم ْنَع ِيلَّسلا دعب :ةرشع ةنماثلا  . 
2 

 ق | مالعأ نِم ملَع مهني تنآ» :هلوق :ةرشع ةعساتلا oo يكس مرو سم هنا وجنود 5 ر

 )02 جف
 ةّساكع ةليضف :نورشعلا

 .ضْئراعَملا ُلاَعِتْسا :نورشعلاو ةيداحلا

 :ثيدحلا ىنعمو :يباطخلا لاق ٠١(: ٤ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت يف ناميلس خيشلا لاق )١(

 .يقرو ةي ينلا ىقَر دقو .ةمحلاو نيعلا ةيقر نم ىلوأ وأ ىفشأ ةيقر ال

 ام ىلإ ىهتنا نم نسحأ دق :هلوق 223١: ؛ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت يف ناميلس خيشلا لاق (۲)

 اب لمعو بجو ام ىدأ هنأل ,نسحأ دقف هب لمعو ملعلا نم هغلب امب ذخأ نم :يأ عمس

 .مثآ ءيسم هنإف «ملعي امب لمعي ال وأ لهجب لمعي نم فالخب «ملعلا نم هغلب

 اولعف اذإ لب ءاولعفي مل اب اودمحي نأ نوبحي ال «نيقتملا نديدو نيحلاصلا بأد وه اذه (۳)

 هللا هجول ةصلاخ مهلامعأ نوكت نأ ىلع مهنم ًاصرح «هب نوموقي ام ءافخإ يف اودهتجا

 نأ نو و اوا امي نوف نا نک و زا فا لاك یس لو ار تونر ل

 لآ] 4 يب ميلا ُباَدَع ْمُهَلَو ٍباَدَمْلا َّنِم َوَداَمَمِي مهس الق اولعقي مل اپ اود
 .[۱۸۸ :نارمع

 ىلإ نيقباسلا نم ناك ءاهفيفخت زوجيو فاكلا ديدشتو نيعلا مضب :نصحم نب ةشاكع )٤(

 يف ًاديهش لتق «ةنجلاب كي ينلا هل دهش نأ هبقانم يف يفكيو ءاردب دهشو رجاه مالسإلا
 .هاضرأو هنع هللا يضر ةدرلا لهأ لاتق



x 
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 )تال سو ر ۶ ما َ * ‘اة
 ٠ ةي هقلخ نسح :نورشعلاو ةيناثلا

 هقلخ نسح لثمتو .اهنع هللا يضر ةشئاع كلذب تربخأ امك نآرقلا ةَ هقلخ ناك دقل )١(

 :هل لقي مل .مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا :ةشاكع دعب لاق يذلا لجرلل لقي م ك هنوك يف انه

 .هب افطلتو قلخ نسحو لجرلا اذه عم ًابدأ .ةشاكع اهب كقبس :لاق لب .مهنم تسل



 وا باك عرش

 بابي"

 م“ ل
 كرشسلا نم فوخلا

 ا

 نمل كلذ نود ام رفْمَيَو ب كرش نأ رفعي ال هللا نإ :لجو رع هللا لوقو

 "ا نا وو یارو :مالسلا هيلع ليلخلا ٌلاقو .[( ١١5548 :ءاسنلا] "4م 2

 حبقأ وهف كرشلا امأ «ةئيشملا تحت لخاد كرشلا ادع ام لكف «بونذلا مظعأ هنأل )١(

 هسفن نع هؤرديو هيقتيو هرذحيو هفاخي نأ ملسملا ىلع يغبني اذل «ملظلا ملظأو بونذلا

 .هتروطخو هعاونأو هبابسأ ةفرعم نم دب الف ءملعي ال وهو هيف عقي نأ ةفاخم ةليسو لكب

 ءريخلا نع ايب هللا لوسر نولأسي سانلا ناك :لاق نيح ناميلا نب ةفيذح نع هللا يضرف
 مقر) ملسمو ۳٠٠٠١( مقر) يراخبلا هجرخأ .ينكردي نأ ةفاخم رشلا نع هلأسأ تنكو

 اذإ ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقنت امنإ :لاق نيح قورافلا نع هللا يضرو .1

 .ةيلهاجلا فرعي مل نم مالسإلا يف اشن

 ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف نيطبابأ نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا لاق (۲)

 اديدشت كرشلا رمأ يف دّدش ةيميت نبا نيدلا يقت خيشلا نإ :مكلوق :(477- 4/0)

 نأ رْهْمَي ال هلأ َّنإ» هناحبس هلوقل «كلذ يف دّدش يذلا وه هناحبس هللاف .هيلع ديزم ال

 كرش نم مَنِ :ليئارسإ ينبل حيسملا ناسل ىلع لاقو «هباتك نم نيعضوم يف رپ رَ

 لَو َكْيِلِإ ىجوأ دقو: هيبنل ىلاعت هللا لاقو ةيآلا 4 َةَّنَجْلا هيلع هلأ مرح

 وناک ام مهنع طبحل أوكَرْسَأ ؤلو# :لاقو ةيآلا كمع طبل َتْكَرَدنأ نيل تلين نم نبذل

 ًاودعقاو مهورصحأو رهوذخو Rr ى نيكرشملا | اولفاف# :هناحبس لاقو «َنوُلَمَحَي

 . صر لڪ مه
 .ىصحي ال ام هيف ديدشتلاو كرشلا نع ريذحتلا نم لك ىنلا نع ةتباثلا ةنسلا ينو

 بونذلا يأ ةي لئس الو «كرشلاب اهأدبي رئابكلا ةي اهيف ركذي يتلا ثيداحألا بلاغو
 .«كقلخ وهو اذن هلل لعجت نأ» :لاق ؟هللا دنع مظعا

 هيلع هللا مرح دقق هاب
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 ج

 .[7 6 :ميهاربإ] اتصالا

 َلاَقَق ُهْنَع َلِيَسَ «رغضألا كرشلا مك لَم ٌفاَحَأ ام ْفَوخَأ» :ثيدحلا يفو

 ْنَم» :لاق ةا هللا َلَوُسَر نأ 01 يقر ورس نبات ءو ."'”(ٌءاَيَرْلا)
 ىضَر رباج نع ملسلو .«ئراخبلا ةاور» “الا َلَكَد ادن هلل وُعْدَي وهو َتاَم

 ت و
 تلا لحد ايس وب ُكرْشُي ال َوُهَو هللا ىل ْنَم» :لاق كي هللا َلوُسَر نأ :هنع هلل '

 .“«ًراثلا لحد ائيَش هب كرب هي ْنَمَو

e 

 ا ا ا ل ل 7 كلذ فرع اذإ

 .ميظعلا رمألا اذهب لهجلا اهيف بلغ يتلا

 ءالبلا نمأي نمو معن !ميهاربإ دعب ءالبلا نمأي نمو :ىلاعت هللا همحر يميتلا ميهاربإ لاق (1)

 .نيكرشملا نم كي ملو ًافينح هلل ًاتناق ةمأ ناك يذلا «ءايبنألا يبأو ءافنحلا مامإ ميهاربإ دعب

 «مانصألا ةدابع هبنجي نأ هيلإ لسوتيو هللا وعديف «هدعب نم هدلو ىلعو هسفن ىلع فاخي
 لك ىفو يذلا وهو «نهمتأف تاملكب هبر هالتبا يذلا وهو «مانصألا رّسك يذلا وهو

 دلل اذنه لَعَجَأ برو :ًالئاق هبر ىلإ لهتبيف «هيف عوقولا نم رذحيو كرشلا نم ىشخي
 ميهاربإ] الا نم انك َنلَلَصَأ نه | تر جول ماتصألا َدْبْمَت نأ ئ و ناو اكمام

°« 7[ ) 

 مقر 701 /7) ريبكلا همجعم يف يناربطلاو )٥/ ۰٤۲۸ ٤۲۹( دمحأ مامإلا هجرخأ )۲)

۱( 

 .ىرخأ تلقو «ةملك ةي ىنلا لاق هللا دبع نع هظفلو ٤٤۹۷( مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 تام نم :انأ تلقو «رانلا لخد اذن هللا نود نم وعدي وهو تام نم» :ِكَي ينلا لاق

 .ةنلا لخد اذن هلل وعدي ال وهو

 )٤( مقر) ملسم هجرخأ ۹۳/ 197(.



GD E حا 

 كرشلا نم فوخلا باب

 :ناعوت' وهو: تافالا ك ةمصرتلا قاي ةاعلاو ةنملإلا كوت ىف كرا
 '""يفخ رغصأ كرشو «يلج ربكأ كرش

 )١( ةيدجنلا ةبوجألا يف ةينسلا رردلا يف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاق )۲/ 1۹

 ١ ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يفو )٦٦۲ - 1٦١/١(: ديحوتلا دض نأ ملعاو

 كرشلا ىلع ليلدلاو .يفخ كرشو «رغصأ كرشو «ربكأ كرش :عاونأ ةثالث وهو «كرشلا

 نو ا نمل ل كر ا هو نو و وي لرش نأ رفعي ال هللا َّنإ# :ىلاعت هلوق .ركألا

 ٌعيِسَمْلا لاو :ىلاعت هلوقو [11 :ءاسنلا] 4 ل ادبي اس لص دق ولاي رش
 ےس و < ل هس هس

 ةنجلا ها هللا مرح فف هاب كرش نم مهنإ ا فر هَل ًاودبعأ لب نی

 لل ا يم
 :عاونأ ةعبرأ وهو [/7؟ :ةدئاملا] ٤4ل ر تص ن رملتقال امو الا نوا

 هلأ وعد كلل ف ويڪر ا :للاعت هلوق هيلع ليلدلاو «ةوعدلا كرش :لوألا عونلا #

 لو E مب أوردْكِل ار 9 23 ھه اذِإ ريل لل هن ملف سرلا 7 نصل

 .[ 15560 17تويكتعلا] O) كب رداع فورس

 ناك نَم# :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ءدصقلاو ةدارإلا يهو «ةينلا كرش :يناثلا عونلا #

 بذا RO و ال اف رخو ایپ ماتا لإ قون اهتئيزو انَدلا ةزيحلا دیر

 CELL كسور كلا دكا نا تا
 LEYTE :دوه]

 ءح

 ہشرابخآ :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو «ةعاطلا كرش :ثلاثلا عونلا #
Eاودي الإ اَوُرِمأ آَمَو َميَرَم تنبأ َحيِسَمْلاَو هللا تود ني اا  

 ١ :ةبوتلا] 4 بريس اتع TS لإ لا دج اهنلإ



ADديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا (  

 وأ هفاخي وأ هللا وعدي امك هوعدي ادن هلل لعجي نأ وهف :ربكألا كرشلا اماف
 ال كرشلا اذهف «ةدابعلا عاونأ نم اعون هل فرصي وأ «هللا بحك هبحي وأ هوجري

 ةنحلا' هيلع هللا مرح يذلا كرشملا اذهو .ءيش ديحوتلا نم هبحاص عم ىقبي

 :نانلا ءاو امو

 وأ «ةدابع هللا ريغل اهفرص يتلا ةدابعلا كلت ىمسي نأ نيب اذه يف قرف الو

 نال SS E داسو اس

 .اهتارابعو اهظافلأ نود اهيناعمو ءايشألا قئاقحب ةربعلا
 ىلإ اهب لسوتي: يتلا لاعفألاو لاوقألا عيج وهف :رغصألا كرشلا امأو

 ريسيو هللا ريغب فلحلاك :ةدابعلا ةبتر غلبي ال يذلا قولخملا يف ولغلاك :كرشلا

 ال ءهناحبس هللا ةيصعم يف دابعلاو ءاملعلا ةعاط وه «هيف لاكشإ ال يذلا اهريسفتو

 .مهدبعن انسل :لاقف هلأس امل متاح نب يدعل ةي هللا لوسر اهرسف امك «مهايإ مهؤاعد

 .ةيصعملا يف مهتعاط مهتدابع نأ هل ركذف

 نود نم دِن نم اَلا توو :ىلاعت هلوق هيلع لیلدلار «ةبحملا كرش :عبارلا عونلا *

 نوري ذإ أوملَظ يذلا ىر َوَلَو ِدَل 5 1 اح دس اوما نيدو ل بك م :e وب ادادنآ هللا

 يم 2+ - ena چ

 م َنيِحِرَحِ مه امو :هلوق ىلإ #«ِباَدَمْلَ دیس هلأ ناو عي هلل 7 1 َباَدَعْلا
 هر س

 :ةرقبلا] «ٍراَّثلَ ٠١١ - ١١۷[.

 ءال احر ناک نف :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو .ءايرلا وهو .رغصأ كرش : يناثلا عونلاو +

 ١١١[. :فهكلا] © أَدمَل كير َةداَبعب لرب الو اللص داع لمْ یر ال کر حرس ىلا <

 نم ىفخأ ةمألا هذه يف كرشلا» :ةب هلوق هيلع ليلدلاو «يفخ كرش :ثلاثلا عونلاو *

 ذوعأ ينإ مهللا» :ة5 هلوق هترافكو «ليللا ةملظ يف ءادوسلا ةافصلا ىلع لمنلا بيبد

 .«ملعأ ال يذلا بنذلا نم كرفغتسأو «ملعأ انأو ًائيش كب كرشأ نأ كب



 GD ا و

 . "كلذ وحنو ءايرلا

 نامرحو اهيف دولخلاو رانلا لوخد بجويو ديحوتلا يفاني كرشلا ناك اذإف

 نأ دبعلا ىلع اقح ناك «هنم ةمالسلاب الإ ةداعسلا ققحتت الو «ربكأ ناك اذإ ةنجلا
 هبابسأو هلئاسوو هقرط نمو هنم رارفلا يف ىعسي نأو «فوخ مظعأ هنم فاخي
 .قلخلا رايخو ءايفصألاو ءايبنألا كلذ لعف امك «هنم ةيفاعلا هللا لأسيو

 لامكب كلذو «هتيوقتو هبلق يف صالخإلا ةيمنت يف دهتجي نأ دبعلا ىلعو

 كرشلا امأو )1٠۰۸/٠١(: ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 هللا نود نم ذختي نأ وهو «هنم ةبوتلاب الإ هللا هرفغي ال ربكألاف .رغصأو ربكأ :ناعونف

 ؛نيملاعلا برب نيكرشملا ةآ ةيوست نمضتي يذلا كرشلا وهو «هللا بحي امك هبحي ادن

 بيكم رب مكيوض ذإ ل نيم للص ىه انك نإ ا :رانلا يف مهتهآل اولاق اذهو
 ال مهتهآ نأو .هكيلمو ءيش لك قلاخ «هدحو قلاخلا وه هللا ناب مهرارقإ عم €

 «ةدابعلاو ميظعتلاو ةبحملا يف ةيوستلا هذه تناك امنإو ءتيمت الو ييحت الو قزرت الو قلخت

 نم اهنولاويو اهنومظعيو مهيدوبعم نوبحي مهلك لب «ملاعلا يكرشم رثكأ لاح وه امك
 مهركذب نورشبتسيو هللا ةبحم نم مظعأ مهتهلآ نوبحي مهرثكأ لب مهنم ريثكو هللا نود

 مهتهآو مهدوبعم دحأ صقتنا اذإ نوبضغيو «هدحو هللا ركذ اذإ مهراشبتسا نم مظعأ

 نم ةمرح صقتنا اذإو «نيملاعلا بر دحأ صقتنا اذإ نوبضغي امم مظعأ خياشملا نم

 مل هللا تامرح تكهتنا اذإو «برح اذإ ثيللا بضغ اوبضغ مهتادوبعمو مهتهآ تامرح

 دقو «مهبولق هل ركنت ملو هنع اوضر ًائيش مهماعطإب اه كهتتملا ماق اذإ لب ءا اوبضغي

 هللا نود نم هدوبعمو هملإ ركذ ذختا دق مهدحأ ىرتو .انريغو نحن مهنم اذه اندهاش

 وه هللا نود نم هدوبعمو ههإ ركذف «ضرم نإو «رثع نإو .دعق نإو «ماق نإ :هناسل ىلع

 هدنع هعيفشو هللا ىلإ هتجاح باب هنأ معزيو «كلذ ركني ال وهو «هناسل ىلع بلاغلا

 .ءاوس مانصألا دابع ناك اذكهو «هيلإ هتليسوو



(ADديحوتلا دصاقم ىف ديدسلا لوقلا ظ  

 : لئاسم هيف

 .ُك ْرَّشلا رم فَما :ىلوألا

 .ك ْءَّدلا نم َءاَيَرلا نأ :ةيناثلا

 رعصألا كرا َنِم هنأ :ةثلاثلا
 .َنياَّصلا َلَع ُهْنِم فاح ام فوخأ هنأ :ةعبارلا e و و 2

 5 :ةسماخلا

 .دحاَو ِثيِدَح ىف 7 5 نب عمجلا :ةسداسلا
 ي ےہ

 اعيش هب ك رف هک نر با لح اش پرش he :ةعباسلا

 الاد ٍدَبْعَأ ْنِم ناگ ْوَلَو َراَلا لد

 .ماتص e لو ُهَل ليلا لاو د ةَميِظَعلا ةلاسَلا :ةنماثلا

 . اَلا نم ايک َنَْلْص ا :ِلْوَمِل ؛رتْكَألا لاَحب رابعا :ةعساتلا
 ص ر

 .یراځبلا هرکد اک ا الإ َهلإ ال١ ُديِسْمَت هيف :ةرشاعلا |
 ا

 ؟ناتبجوملا ام هللا لوسر اي :لاقف لجر اإ ينلا ىتأ :لاق هنع هللا يضر رباج نع (۱)

 .«رانلا لخد ًائيش هللاب كرشي تام نمو «ةنجلا لحد ًائيش هللاب كرشي ال تام نم» :لاقف

 لوخد اهبحاصل بجوت يتلا ةلصخلا يأ :ناتبجوملاو .(۹۳/١١٠مقر) ملسم هجرخأ

 .رانلا لوخد اهبحاصل بجوت ىتلا ةلصخلاو .ةنجلا

 ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر يلبنحلا يجح نب ديعس خيشلا لاق (۲)

 دارفأ نم درف لك يفنملاف «تابثإو يفنىلع ةيوتحم اهنأ كش الف :(845 - 84 /0)

 زع انالوم وهو «دحاو درف ةقيقحلا كلت نم تبثملاو «لجو زع انالوم ريغ هلإلا ةقيقح

  قحتسملا «دوجولا بجاولا وهو «ىلاعت هللا ىلع هلإلا ةقيقح رصقل (الإ) ب ىتأو ءلجو

 .هادع نم لك هيلإ رقتفملا ءءاوس ام لك نع ينغتسملا قلاخلا وهو «قحب دوبعملا «ةدابعلل



 ولا باك خرت

 .كْرَّضلا َنِم َمِلَس ْنَم ةَليِضَف :ةرشع ةيداحلا

 ا. لك ىف ةو ا ا اديضتو اعيلجو اجرو فور ااو ا هلا الا
 هتعيبطب صالخإلا نإف «'''ةنطابلاو ةرهاظلا رومألا نم هكرتي امو «دبعلا هلعفي

 .اصخلم بولقلا ةهكاف بحاص مالك ىهتنا

 لِ اَوَلاََت بككلا لَهَا لق# :ىلاعت هلوق ريسفت يف هللا همحر ريثك نبا دامعلا لاق هنمو
 سام ےس ر سس 00 م گي 4 2 ر سرح < 01 رس سر ر ا لل ا

 اصعب اتضعب ْذِحَتَي الو ايش ءوي كرش الو هللا الإ دبن الأ كبو اتي ماوس رةملكم

 ةملكلاو «مهارجم ىرج نمو باتكلا لهأ معي باطخلا اذه .ةيآلا 9 نود نّم ابار

 يأ رکيو اَنَسْيَب موس :هلوقب اهفصو مث ءانهه لاق امك ةديفملا ةلمجلا ىلع قلطت
 ءِ كرش الو هَ الإ َدَْ الأ :هلوقب اهرسف مث ءاهيف متنأو نحن يوتسن «فصنو لدع

 ا هرقل ليرات لوب ا راع لر كي لو انور ألله اكشن

 اَب اضع َدِخَتَي الو :ىلاعت لاق مث «لسرلا عيمج ةوعد هذهو «هل كيرش ال هدحو

 رک لاقو هلا ادعس ف اضرب اهب مبطي عي ةريوج نبا لاف مما ود نا

 .اصخلم ىهتنا ءضعبل انضعب دجسي ينعي
 ركنأ ائيشو .ائيش هب كرشن الو «هللا الإ دبعن ال نأ :هللا الإ هلإ ال ىنعم نأ تملع دقف

 .هللا ةيصعم يف ًاضعب انضعب عيطي ال نأو «تاركنلا

 ىف اعر ُتِاَت اهلضأ ِةَبَيِط َوَرَجُْك ُهَبَيِط همك التم هلأ برص :ىلاعت هلوق هنمو
 ءديحوتلا ةملك ةبيطلا ةملكلاف ةيآلا امیر ةذاب نيم لك الکسا نو ايل مست

 ريسفت نم ىهتنا .ناكرألاب لمع اهلكأو «ناسللاب رارقإ اهعرفو «نانجلاب قيدصت اهلصأو
 .مدقت ام وحن ركذ مث «ىهتنا .هللا الإ هلإ ال 4 ٌةَبَيَط ٌهَمِلظ :يوغبلا ريسفت ينو «يفنحلا

 لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاق )١(
 هب هللا ثعب يذلا «مالسإلا نيد لصأ وه هلل ةدابعلا صالخإف ١١( /۲ /۲) ةيدجنلا
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 .هصالخإ

 الو هلا دبعأ نأ تأ آمَّنِإ ُلُقط :هيبنل ىلاعت لاق ؛قلخلا رس وهو «هبتک هب لزنأو هلسر
 هلأ ىلإ هجو مل نمو #» :ىلاعت لاقو .« ل بام لَو وعد وإ هدي رشا

 ةنطابلا لامعألا صالخإ وه هجولا مالسإف ( ولأ ةورملاب َكَسمَتْسَأ ِدَفَف ني وهو
 ةدارإلاو دصقلا ديحوتو ةدابعلا ديحوتو ةيحلإلا ديحوت وه اذهو «هلل اهلك ةرهاظلاو

 يفن اهولدم نإف «هللا الإ هلإ ال :يهو «ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف كلذك ناك نمو

 نإ :ليلخلا لوق ىنعم وهو «هدحو هلل ةدابعلا صالخإو هنم ةءاربلاو هراكنإو كرشلا
 .O ءم ہری سر ے اک ضم مر ءور رص م ےس سکس س چ ےس ر ام

 4 10 ےک ا ت ال ا ا و تا یا قوق ثَيَعَ
 :ىلاعت لاق امك «هاوس انيد هدابعل ضري مل يذلا هللا نيد وه يذلا صالخإلا وه اذهو

 هرسف دقو .ةدابعلا وه نيدلاو « ضلال نبل هَ الأ ل حييل ہل امی هلأ دعا

 .ةدابعلا دارفأ ضعب وهو «ءاعدلاب هريسفت يف ريرج نبا رفعج وبأ



GYD E I رج 

 باب٤
 سا ساه سا مس مد 2

 | هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا
 ر-

 +B هللا

 اع رم م e ص ر

 ىنعبتأ نمو نأ قريب لع هلأ ىلإ أَوْعْدَأ ليس ءوذله لق :َلاَعَت هللا لوقو
 1۱۰۸ :فسری] "4 يول مکر شما نِ ت آمو أ کشر

 ٍنميلا ىلإ ًاذاعم َتَحَب ال هلك هللا لوسر ّنَأ :امهنع هللا يضر سابع نبا ِنَع

 نأ ٌةَداَهَش ِهْيلِإ ْمُهوُعْدَت ام َلّوَأ ْنُكَيْلَف بالا لهآ ْنِم ًامْوَق يتأت َكَنِإ» :ُهل ا
 رس

 نمو) :ةعامجو ءارفلا لاق )١/ ١55(: ةداعسلا راد حاتفم يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 اذهو .وعدأ امك هللا ىلإ وعدي ىنعبتا نمو :ينعي (وعدأ) يف ريمضلا ىلع فوطعم (ينعبتا

 نآرقلاب ركذيو «هيلإ اعد ام ىلإ وعدي نأ هعبتا نم لك ىلع قح :لاق يبلكلا لوق
 مالكلا متي نأ زوجيو :يرابنألا نبا لاق .ةريثك هوجو نم لوقلا اذه يوقيو .ةظعوملاو

 ىلع مالكلا نوكيف 4 فَحبَتَأ ِنَمَو أنَ َةَرِصَب لع :هلوقب ءىدتبي مث (هللا ىلإ) :هلوق دنع
 .ةريصب ىلع هعابتأو هنأب ةيناثلا يفو .هللا ىلإ وعدي هنأ امهالوأ يف ربخأ «نيتلمج هلوق

 لوقو .هيلإ اعد ام ىلإ وعدي ىتح اقح هعابتأ نم لجرلا نوكي الف «نامزالتم نالوقلاو
 .ةغالبلاو ةحاصفلا ىلإ برقأو نسحأ ءارفلا

 الإ لصحت ال يهف اهلضفأو اهلجأو دبعلا تاماقم فرشأ هللا ىلإ ةوعدلا تناك اذإو

 لصي دح ىلإ ملعلا يف غولبلا نم ةوعدلا لامك يف دبال لب «هيلإو هب وعدي يذلا ملعلاب

 هلضف يتؤي هللاو «ماقملا اذه هب زوجي هبحاص نأ ملعلا فرش يف اذه يفكيو «يعسلا هيلإ

 .ءاشي نم



 ديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا محم

4 4 
 يا م ول

 حسي ءهلوسرو ربو ۰ ةنوسرو فب ُهُلوُسَوَو هللا بجو « هّلوُسَرَو هللا بن ًالُجَر ادع يالا ٌنيِطْعَألا :ربيخ
 ےس ےس ى 1 وس < 2 و و و

 الف ؟اًهاطعي م ل نوكوذي سالا تاق د

 (؟ بلاط يآ نب لَ نأ :لاَقَم اَهاطْنَت نأ وحي ف اک هللا ٍلوُسَر ىلع
 ص م

 ر
of ٣ 0 104 1-6رر مين يسون هس. هي لاا ا  

 لاَ وتب يف قص بن ل الس یت «هینیع E ليقف

 َلْْنَت ىتح كشر لع ذفنا» لاو ةيارلا ا (عجو 4 هب ني 11 نأک 5

 َلاَعَت هللا ىح ْنِم ْمِهْيَلَع بحب اب ْمُهيْخَأو .مالشإلا ىلإ مذا م ْمِهِتَحاَسب

 “مکا خم ني كح اجا ًالجَر كبف يدي نأ ناو ی

 0 د ريم

 .نوضوحت :يأ َنوكوُدَي

 باب

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ةوعدلا

 هنإف «ةبسانملا ةياغ يف باوبألا هذه يف فلؤملا هعنص يذلا بيترتلا اذهو '

 .هليمكت ىلعو هيلع ثحلاو «هلضفو ديحوتلا توجو ةقباسلا باوبألا يف ركذ

 :ةشيفناكبخلا لك فالذي هح نقف او ااو ها نوي لار

 (هللا الإ هلإ ال نأ) ةداهش ىلإ ةوعدلاب هريغل هليمكت بابلا اذه يف ركذ مث

 )١( ملسمو (۱۳۹۰۵ مقر) يراخبلا هجرخأ )رقم١9(.

 )۲( مقر) يراخبلا هجرخأ ۲۹٤۲( مقر) ملسمو 51١٠5(.



 ريخ وتلا تاك حرش

 .هريغ ليمكت يف ىعسي مث «هبتارم عيمج دبعلا لمكي ىتح ديحوتلا متي ال هنإف

 ال هدحو هللا ةدابع ىلإ مهموق نوعدي ام لوأ مهنإف «ءايبنألا عيمج قيرط وه اذهو

 «مايق مظعأ ةوعدلا هذهب ماق هنأل ا مهمامإو مهديس ةقيرط يهو .هل كيرش

 رتفي مل ء.نسحأ يه ىلاب ةلداجملاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هبر ليبس ىلإ اعدو

 ةكربب هنيد لصوو «ميظعلا قلخلا هب ىدهو نيدلا هب هللا ماقأ ىتح فعضي ملو

 نأ هعابتأو هلسر رمأيو «هسفنب وعدي ناكو .اهبراغمو ضرألا قراشم ىلإ هتوعد
 اهتحص يف ةفقوتم لامعألا عيمج نأل ,ءيش لك لبق هديحوت ىلإو هللا ىلإ اوعدي

 ."''ديحوتلا ىلع اهلوبقو

 ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاق )١(

 ةالصلا ضرف لبق هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةفرعم ضرف نأ هللا كمحر ملعا :("/4)

 ةالصلا نع هثج بوجو نم مظعأ كلذ ىنعم نع ثحبي نأ دبعلا ىلع بجيف .موصلاو

 «تادجلاو تاهمألا حاكن ميرحت نم مظعأ توغاطلاب ناميإلاو كرشلا ميرحتو «موصلاو

 نأ دبعلا دهشي نأ كلذ ىنعمو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هللاب ناميإلا بتارم مظعأف

 .هدابع ىلع هلل قح يه لب «يلول الو كلم الو ينل ءيش اهنم سيل هلل اهلك ةيهلإلا
 اننامز يف ىمسي يذلا وه برعلا مالك يف هلإلاو .رسلا اننامز يف ىمست ىتلا يه «ةيهلإلاو

 نوريثك هدقتعي يذلا اذه نأ ناسنإلا فرع اذإف «هب ثاغتسيو ىعدي يذلا ديسلاو خيشلا

 نم نأو «هلل الإ حلصت ال يتلا ةدابعلا وه ةباحصلا ضعب ربق يف وأ هلاثمأو ءامسلا يف

 هلإ ال نأ دهش دق نكي مل اذهف ءرخآ اهإ هللا عم هلعجو رفك دقف ءايبنألا نم ىن يف دقتعا

 .هللا الإ

 رجش وأ يسنإ وأ ينج نم هللا ريغ هيف دقتعي ام لك نم أربت نأ توغاطلاب رفكلا ىنعمو

 امأف .كاخأو كابأ ناك ولو هضغبتو لالضلاو رفكلاب هيلع دهشتو «كلذ ريغ وأ رجح وأ

 «كلذ لاثمأو «روبقلا ىلع بابقلاو ةداسلا ضرعتأ ال انأو .هللا الإ دبعأ ال انآ :لاق نم



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 ىتلاب هللا ىلإ دابعلا وعدي نأ هيلعف «هّللا ديحوتب موقي نأ دبعلا ىلع نأ امكف

 كا د دل ا ا ا .نسحأ يه
 ءيش مهروجا

 .دحأ لك ىلع ًاضرف هل الإ هلإ ال نأ ةداهش لو هلل ىلإ ةوعدلا تناك اذإو

 ظ .هرودقم بسحب دحأ لك ىلع بجاولا ناك

 هريغ ىلع ام مظعأ ةيادملاو داشرإلاو ةوعدلاو كلذ نايب نم ملاعلا ىلعف

 نم ىلع ام مظعأ هلوقو ههاج وأ هلام وأ هديو هندبب رداقلا ىلعو .ملاعب سيل نمم

 ناعأ نم هللا محرو € ضءطتسا ام هلآ أوْلاف## :ىلاعت لاق .ةردقلا كلت هل تسيل

 ةوعدلا نم دبعلا هيلع ردقي ام كرت يف كالهلا امنإو «ةملك رطشب ولو نيدلا ىلع
 ظ .نيدلا اذه ىلإ

 .توغاطلاب رفكي ملو هللاب نمؤي ملو هللا الإ هلإ ال :لوق يف بذاك اذهف

 لسرأ ام ةفرعمو «مالسإلا نيد ةفرعم يف داهتجاو ليوط ثحب ىلإ جاتحي ريسي مالك اذهو
 وو توصل رمي نمی :هلوق يف ءاملعلا لاق امع ثحبلاو ةي هلوسر هب هللا

 هملع امو هلوسر هللا هملع ام ملعت يف دهتجيو ( تولا ووعي كسمتسأ دف اب

 ىلع ايندلا رثآو هبلق ىلع هللا عبطف اذه نع ضرعأ نمو .ديحوتلا نم هتمأل لوسرلا
 .ملعأ هللاو «ةلاهجلاب هللا هرذعي مل نيدلا

 نم هل ناك ىّده ىلإ اعد نم» :لاق ہی هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف )١(

 . مقر) ملسم هج رخأ ًائيش مهروجأ نم كلذ صقني ال «هعبت نم روجأ لثم رجألا

(VE 



 رولا ناك عرف

 :لئاسم هيف

 لكي هللا لور بنا نَم ٌقيِرَط هللا ىلإ َةَوْعّدلا نأ :ىلوألا

 َوُهَف «ٌقحلا ىلإ اعد ْوَل سالا َنِم اريك نأل رصالخإلا لع ةيثلا :ةيناثلا

 ِهِسْفَن لإ وعذي

 .ٍضْئاَرَملا َنِم 5 : ةثلاثلا

 بةَبسملا ِنَع لاحت هلل اًهيزنت هنو ٍديِحْوَتلا نسخ ليال و
 . هلل هبسُم هّئوك ٍكرشلا حبق 6 ذم نأ :ةسماخلا

 ا :ةسداسلا

 .ك ا

 لَ

٣ 

 چ

 . باو ّلَوَأ دیحوتلا نوک :ةعباسلا

 . ٌةالصلا ىح « ِءيش لَك لبق هب أدبي ها :ةنماثلا
 هلإ آل نأ ٍةداَهََس ىَنْعَم .(هللا اوُدُخَوُي ْنَأ» :ىَّنْعَم نأ :ةعساتلا خ هو

 ءاهظوظح يف لسرتست سفنلا عدي الأو ءرمألا اذهل نطفتي نأ هللا ىلإ يعادلا ىلع بجيف )١(

 .هظعاوم عامس ىلعو هيلع نيلبقم سانلا املاط نيعادلا لقح يف لمعلاو ةوعدلا يهتشتو

 سانلا ىأر اذإ وأ .ةوعدلا كرتو لقاثتو لسك هلوح مهددع لق وأ سانلا هيف دهز اذإف

 كلذ سيل «مغلاو مهلا هباصأو كلذل نزح هريغ لوح نوقلحتيو هركذ تاقلح نوعدي

 .ايصخش وه هنع سانلا فارصنال نكلو ءقحلا نع سانلا فارصنال

 لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاق (۲)

 نيبتي امنإ ميقتسملا هطارصو ميوقلا هللا نيد نأ فنصملا اهيأ ملعا :(۲۸۹ )٤/ ةيدجنلا

 .ماكحألاو ةعيرشلا ةلدأب لمعلا متي اهبو «مالسإلا نيد رادم يه ةثالث رومأ ةفرعم

 .ماظنلا كلذ يف للخلا عقو تشالتو تلتخا ىتمو



Sh Eا  

oF o ةرشاعلا ا: و و ف یا 

 اّ ُلَمْعَيَأَلَو

 .جيرذدتلاب رنک لع هيبنتلا :ةرشع ةيداحلا

 . ألاف ٌمَمَألا ةءادبلا :ةرشع ةيناثلا

 ر رع ارور نالا اعر تاتار ااا نيد لما نأ كسلا را آلا
 کک را :ىلاعت لاق «نيبملا مكحملا هباتك هب لزنأو «نيلسرملا هب ثعب يذلا «ىلاعت هللا

 شو مذ هن کل ىبَِإ ہا الإ أديم لآ ل ريح یک ْنْدَل نی تلم م مشل تکا
 الإ دبعي ال نأ مالسإلا نيد لصأ نإف .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نومضم وه اذهو }©

 ىلاعت هللا همحر انخيش لاق دقو .عدبلاو ءاوهألاب ال «عرش امب الإ هللا دبعي ال نأو هللا

 :نارمأ هتدعاقو مالسإلا نيد لصأ :ةيفينحلا ةلملا ىلإ يعادلاو ةيمالسإلا ةوعدلا مامإ

 نع يهنلاو .هكرت نم ريفكتو هيف ةالاوملاو كلذ ىلع ضيرحتلاو هدحو هللا ةدابعب رمألا

 كلذ يف فلاخملاو .هلعف نم ريفكتو هيف ةاداعملاو هيف ظيلغتلاو هتدابع يف هللاب كريثلا

 .ىلاعت هللا همحر اهركذ عاونأ

 يقيقحلا مالسإلا لصحي ال ءمزاولو ضئارفو تايضتقمو عورفو ناكرأ هل ديحوتلا اذهو

 كلذ يفانت تالطبمو ضقاون هلو .ًالمعو املع اهب مايقلاب الإ مامتلاو لامكلا ىلع

 .ديحوتلا

 هللا قح وه يذلا ديحوتلا نايبو «هّللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نايب يف تاملك هذه - 3١١(:

 هسفن حصن أرما هللا محرف «ناضمر موصو ةاكزلاو ةالصلا نم ضرفأ وهو «ديبعلا ىلع

 نع لاس نإف لامعا امهتم لكل لحج لجو ع هللا آو ءارانو ةنجا ءءارو نأ قرغو

 لهأ نم وهف ةمايقلا موي هب ىتأ نمف «ىلاعت هللا ديحوت ةئجلا لهأ لامعأ سأر دجو كلذ

 هللاب كرشلا رانلا لهأ لامعأ سأرو .لابجلا لثم بونذلا نم هيلع ناك ولو اعل ةنح ا

 .ناسحإلاو ةقدصلاو راهنلاو ليللا هللا ةدابعب ةمايقلا موي ىتأ ولف كلذ ىلع تام نمف



 ديحوتلا باتك حرش

 .ةاكزلا فرصَم :ةرشع ةثلاثلا

 .مّلَعَتْلا نع ةهْبشلا لاَعلا فشك :ةرشع ةعبارلا

 ٠ لاول قار نع ّىَهَنلا :ةرشع ةسماخلا

 ةا ٍةَوعَد ُءاَمتا :ةرشع ةسداسلا

 م اهب رابخإلا :ةرشع ةعباسلا

 ِتاَداَسَو َنيِلَسْرْملا دّيَس ىلع ىَرَج اَم ِديِحْوَتلا ِةَلِدَأ نم :ةرشع ةنماثلا
 ."ءابولاَو عوُجماَو ةَقَسَلا َّنِم ِءاَيِلْوَألا

 يف دهزيو ةيربلا يف ةعموص مهدحأ ينبي نيذلا ىراصنلاك :ًاعطق رانلا لهأ نم وهف

 زع هللا لاق .ءكلذ نع هللا ىلاعت هللاب كرشلاب كلذ طلخ هنكل «راهنلاو ليللا دبعتيو ايندلا

 :ىلاعت لاقو [۲۳ :ناقرفلا] 4اروُثنَم هاب ُهَسْلَمَجَف لمَ ْنِم و اوايع ام لإ ًامدقو# :لجو

 دوري ال فصاَع مو ف را هب ْتَدَتْنَأ وامر رهلمغا مهرب اورتک ترّرلا لم
Iê aa Dk OEE 

 .[۲۷ :ناقرفلا] 4( اليس لوس عم ُتْدَحَغأ یت :لوقيو «هیدی ىلع ملاظلا ضعي

 اوضرعت اذإ هللا ىلإ نيعادلل ةيلستو ةاساوم كلذ يفو «ةرباصملاو ربصلا مزلتسي كلذو )١(

 مهتباصأ وأ «ءالبلل اوضرعت اذإ ةوعدلا لقح يف نولماعلا طنقي الف كلذ نم ءيشل

 «ةاجنم ربصلا يفف «مومغلا ركاسع مهتزغ وأ «مومهلا شويج مهيلع تمجه وأ «ءاوأللا

 ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسأ .ميمعلا باوثلاو ليمجلا رجألا هللا دنعو «ةاهلم ةرباصملا يفو

 .ةرخآلاو ايندلا يف

 همحر دمحأ مامإلا لاق ٠١١(: /۲) نيكلاسلا جرادم يف ربصلا نع هللا همحر ميقلا نبا لاق

 فصن وهو «ةمألا عامجإب بجاو وهو .اًعضوم نيعست وحن يف نآرقلا يف ربصلا :ىلاعت هللا

 ةتس ىلع نآرقلا يف روكذم وهو .ركش فصنو رص فصن :نافصن ناميإلا نإف «ناميإلا

 الا ايلا ا اا :لاق مث ءاهركذ مث :اعون رشع



  ديحوتلا دصاقم يفديدسلا لوقلا

 .ةوبنلا م العا ْنِم ٌمَّلَع :خلإ .. يالا ٌنيِطْعَأل١ :ُهَلْوَف :ةرشع ةعساتلا

 .ًاضيأ اَهِمالْعَأ نم ٌمَلَع هيِنْيَع يف هلم :نورشعلا

 .هْنَع هللا َيِضَر لع َةَليِضَق :نورشعلاو ةيداحلا

 ْنَع ْمِهِلْغشَو هلْيَللا كلِ ْمِهِكْوَد يف ِةَباَحَّصلا ٌلْضَق :نورشعلاو ةيناثلا

 .ىَعَس ْنَّمَع اَهِْنَمَو ا َمْسَي] ْنَي اَيوُصُخ ءِرَدَقلاِب ناّيإلا :نورشعلاو ةثلاثلا

 . (َكِلْسِر لَع» :ِهِلْوَق يف ُبَدَأْلا :نورشعلاو ةعبارلا

 .ٍلاَمِقلا لبق مالسإلا ىلإ ةَوعدلا :نورشعلاو ةسماخلا

 يب وا ا وعي

 .(ْمِهْيَلَع بجي امي ْمُهريْخ 060 :هِلْوَقِل ؛ةَمكجل اب ٌةَوْعَدلا :نورشعلاو ةعباسلا

 . .مالشإلا يف نا ن ارل :نورشعلاو ةنماثلا

 ق :نورشعلاو ةعساتلا
 ت ےس ۶ر

 .اًييملا لع فلا :نوثالثلا

 هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو .هل سأر ال نمل دسج ال هنأ امك هل ربص ال نمل ناميإ

 .«ءايض هنأ» :حيحصلا ثيدحلا يف ويب ينلا ربخأو .ربصلاب هانكردأ شيع ريخ :هنع

 هل هلك هرمأ نإ نمؤملا رمأل ًابجع» حيحصلا ثيدحلا يفو «هللا ا ربصت نعال :لاقو

 ا و ی یو یوا ا و تا

 .«هل اريخ ناكف ءربص ءارض



 ديحوتلا باتك حرش

 باب 5

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ربسُمَت
 َكيْوأ# :ىلاعَت هللا لوقو "2

 2 اص تا ص و یر 204

 ڪو متمحر نوجربو برف

 أ

  eے2 ص اا ري 4 ٤

 مهيأ ةليسولا هير لإ توغل توعدي نب
 رک ل تس ےک کا ر 2 ۰ ۾ ي عم

 L2 ٥۷[. :ءارسإلا] ''”«اروذحم ناک كير باذع َّنإ ةباذع جروف

 نر ىلا الإ و ودمع ام آہ نإ هوِصْوَمَو هِل مهر لاق  :هلوقو س ورە
 م

 شراب اودا # :َلاَعَت هلوقو .[۲۸ :55 :فرخزلا] «ِنِيِدّبَيَس منَ

 -87”ص) ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )١(

 هلأ اوف اوُنَماَء تيل يياتي» :ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف روكذم ةليسولا ظفلف 14

 ونود نم رّشْمَعَر نیلا وعدا لف » :ىلاعت هلوق ينو [0:ةدئاملا] «ةَليِسَوْلأ هيل أَوُعَتَبأَ

 وير لإ تفتت توعد نا كيلو یل البوح الو مکنع رل فک ترکیی الق
 .(( اودع ناک کیر باَدَع نإ ٌمِباَذَع یوا ممر توو برف حم ةليسيول

 هئايبنأو هتكئالم نع ربخأو هيلإ ىغتبت نأ هللا رمأ يتلا ةليسولاف .[07 «07 :ءارسإلا]

 رمأ يتلا ةليسولا هذهف ؛تابحتسملاو تابجاولا نم هيلإ برقتي ام يه هيلإ اهنوغتبي مهنا
 ال بحتسم الو بجاوب سيل امو «بحتسمو بجاو لك لوانتت اهئاغتباب نينمؤملا هللا

 هعرش ام وه بحتسملاو بجاولاف ءاحابم وأ ًاهوركم وأ ًامرحم ناك ءاوس «كلذ يف لخدي

 .لوسرلا هب ءاج اجب ناميإلا كلذ لصأو «بابحتسا وأ باجيإ رمأ هب رمأف «لوسرلا

 ال .لوسرلا هب ءاج ام عابتاب هيلإ لسوتلا وه:اهئاغتباب قلخلا هللا رمأ يتلا ةليسولا عامجف

 .كلذ الإ هللا ىلإ دحأل ةليسو

 ندا َكِيَلُْأ 9 :ىلاعت هللا لاق :(”ه /۲) نيكلاسلا جرادم يف هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 [91:ءارسإلا] € ادع تاو ٌمَتَمَحَي یو برق مآ ةيِسَولا هیر لإ توتي يروشتي
 ىلا ةثالثلا ناميإلا تاماقم ركذف «ةبحلاو ةيدوبعلاب هنم برقلا بلط :هيلإ ةليسولا ءاغتباف

 .ءاجرلاو فوخلاو بحلا :هؤانب اهيلع



 ا ا

 لإ أ رم و e ناحل او هلأ تى رود نم ازا مهنبه عتكهرو

 "4 رر اک مكبس وه الإ لإ ال اَدِحَو
 توب م ادادنآ هَل نود نم د م ساتل تیرو ل ر هلوقو ۳١[. :ةبوتلا]

 الر وب AG هدسإل اس نع -

 ٠ .[156:ةرقبلا] 4 وَ آ اًبح دشا اونماع ن

 كرابت هللا مذ دق :رمع وبأ لاق )١1١/7(: نيعقوملا مالعإ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 ني ابار مسرو مشراخآ اود زتقا » :لاقف «هباتك نم عضوم ريغ يف ديلقتلا ىلاعتو

 مهنكلو هللا نود نم مهودبعي مل :لاق هريغو ةفيذح نع يور [٠۳:ةبوتلا] 4 هلأ بود
 ينو ةا هللا لوسر تيتأ :متاح نب يدع لاقو .مهرعبتاف مهيلع اومرحو مهل اولحأ

 ةروس أرقي وهو هيلإ تيهتناو .(كقنع نم نثولا اذه قلأ يدع اي» :لاقف «بيلص يقنع
 4 ہلا بود ن اباكبزأ ْمُهَكمُرَو مشراخآ اوا » :ةيآلا هذه ىلع ىتأ ىتح ةءارب
 مرح ام مكل نولحي سيلأ «ىلب» :لاق ءابابرأ مهذختن مل انإ هللا لوسر اي :تلقف :لاق

 كلتف» :لاق .ىلب :تلقف «؟هنومرحتف مكل لحأ ام مكيلع نومرحيو «هنولحتف مكيلع

 زع هلوق يف يرتخبلا وبأ لاقو .الوطم يذمرتلاو دنسملا يف ثيدحلا :تلق .«مهتدابع

 مهورمأ ول مهنإ امأ :لاق ( ولأ بود نم ااا ْمُهَتِبْمُرَو مراح اوا » :لجو
 «همارح هللا لالخ اولعجف مهورمأ مهنکلو «مهوعاطأ ام هللا نود نم مهودبعي نأ

 شمعألاو نايفس انث :عيكو لاقو .ةيبوبرلا كلت تناكف «مهوعاطأف «هلالح همارحو

 هلوق يف ةفيذخل ليق :لاق يرتخبلا يبأ نع تباث يبأ نع تباث يبأ نب بيبح نع ءاعيج
 :لاقف .؟مهنودبعي اوناكأ 4 هلأ ود ن ازا َمُهَكَسْعُرَو محراب اََدَسَحتَأ » :ىلاعت
 .هنومرحيف لالحلا مهيلع نومرحيو هنولحيف مارحلا مهل نولحي اوناك نكلو ءال

 عومجم يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هنسحو 7١906( مقر) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا :تلق

 .(1//51/) ىواتفلا

 ٌدَِني نم سالا تو :ىلاعت لاق 000 نيترجف قيرط يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۲)

 حصأو [76١1:ةرقبلا] وَ اب دس كأ نماء یاو هلا شك متي اًادنأ للا نود نم



 دولا تاك حرت

 دبع اب َرّقكو للا الإ لإ ال لاق ْنَم» :لاق هنآ كي ّيبنلا ِنَع حيحصلا يفو
 راک س ص 7 مل

 ."' (لَجَو زع هللا ىِلَع ُةَباَسِحَو مدو هلام مرح ء هللا نود ْنِم

 .باوُبألا َنِم اهّدْعَب ام ِةَمجْرَملا ِهِذَه ُحْرَشو

 مث .بحلا يف مهدادنأ نيبو هللا نيب اووسو .هللا نوبحي امك مهنوبحي :ىنعملا نأ نيلوقلا

 اوصلخأ اونمآ نيذلا نإف © وَ اًبُح دس انماء لَو 8 :لاقف «نينمؤملا نع كلذ ىفن

 .هلل هرصلخي ملف نوكرشملا امأو «هريغ هعم هب اوكرشي مل هلل مهبح
 بحملا كرحت ىتلا يه ةبحاف كلذ فرع اذإف :(١15/؟) نافهللا ةثاغإ يف هللا همحر اضيأ لاقو

 ملعلا بحمو نآرقلا بحمو نمحرلا بح كرحتف .هل هلوصحب لمكي يذلا هبوبحم بلط يف
 بحمو نادرملاو ناوسنلا بحمو نابلصلاو ناثوألا بحمو نامثألاو عاتملا بحمو.ناميإلاو

 كرحتيف «ءايشألا هذه نم هبوبحم ىلإ ةكرح بلق لك نم ريثتف «ناوخإلا بحمو ناطوألا
 ناطيشلا نآرق بحمو نايبصلاو ناوسنلا بح دجت اذهلو .هريغ نود اهنم هبوبحم ركذ دنع
 نآرقلا ةوالت دنع الو ناميإلا دهاوشو ملعلا عامس دنع كرحتي ال .ناحلألاو تاوصألاب

 .هركذل ابرطو هيلإ قوش هرهاظو هنطاب كرحتو ابرو هل زتها هبوبحم هل ركذ اذإ ىتح

 قدها عي كارد ول فاو كرجل رعب ١5(: ؛ص) يفاكلا باوجلا باتك يف هللا همحر لاق مث

 سلاو ا تك بوب ادادنآ هلا نود نِم ٌدَْتَي نم سالا مو # :ىلاعت لاق امك «ةبحملا

 دادنألا ذختيف «هنود نم هب كرشي نم سانلا نم نأ هناحبس ربخأف € سَ اخ ذَا اوما

 دادنألا باحصأ نم هلل اًبح دشأ اونمآ نيذلا نأ ربخأو .هللا بحك مهبحي هنود نم

 اوبحأ نإو مهنإف هلل دادنألا باحصأ نم هلل ابح دشأ مهنأ ىنعملا لب :ليقو .مهدادنأل

 ال هلل نودحوملاو .هلل مهتبحم تفعض ءةبحلا يف مهدادنأ نيبو هنيب اوكرشأ امل نكل هللا

 نيبو هنيب ةيوستلاو ؛نيملاعلا برب لدعلاو «كئلوأ ةبحم نم دشأ تناك «هل مهتبحم تصلخ

 .ةبحلا هذه يف وه دادنألا

 .(۲۳مقر) ملسم هجرخأ(١)



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 ` باب

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ربسفت

 e هذهو .نيفدارتملا فطع باب نم وهف .دحاو ىلعمب أمه

 .هّللا همحر فنصملا لاق امك ءاهمهأو

 تافص عيمجب برلا درفتب فارتعالاو ملعلا :ديحوتلا ريسفت ةقيقحو >

 .هل ةدابعلا صالخإو لامكلا

 دقتعيو ملعي نأب هللا ريغ نع اهلك ةيهولألا يفن :نيرمأ ىلإ عجري 0

 الو لسرم ىن ال :قلخلا نم دحأ ةيدوبعلا نم ائيش الو ةيحلإلا قحتسي ر ال نأ

 بيمن الو ظح كلذ يف قلخلا نم دحأل سيل هنآو ءامهريغ الو برقم كلم

 يناعمب هدرفتو «هل كيرش ال هدحو ىلاعت هلل ةيهولألا تابثإ :يناثلا رمألا
 ىتح «هدحو داقتعالا اذه يفكي الو ءاهلك لامكلا توعد يهو ءاهلك ةيهولألا

 ناسحإلاو ناميإلاو مالسولاب موقيف هلل نيدلا ةملك صاللخإب دبعلا هققحي

 ."”هباوثو هناوضر ًابلاطو ؛هللا هجو كلذب ًادصاق «هقلخ قوقحو هللا قوقحبو

 لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا هحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاق )١(

 مالسلا راد حاتفمو مالسإلا ةملك هللا الإ هلإ ال نأ ملعا )٤/ 596 - ۲۹١(: ةيدجنلا

 اهلعج يتلا صالخإلا ةملك يهو «ىقثولا ةورعلاو ىوقتلا ةملك ىلاعت هللا اهامس دقو

 هللا ىوس امع ةيهلإلا يفن اهنومضمو .هبقع يف ةيقاب ةملك مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ

 ءوِوَوَقَو هبال مهرب لاق ذإو» :ىلاعت لاق امك هدحو هلل اهدا رفأ عيمجي ةدابعلا صالخإو .

 هلع فسوي نع لاقو ول بیس نِ طم یا الإ جول وثبت ام ل رب ىنا
 E ل اص رص رس رس

 نم هلأ كرت نأ اک تاک ام بوقعتو قحشسإو ميهتا وابا هم ٌتَعبباو# :مالسلا

 كو مقل نيا كلذ اإ لإ ذم الأ مآ وي الإ کشا نإ :اهدعب لاقو رى ردد م



 ديحوتلا باتك حرش

 ذاختا نأو «هللا ريغ ةدابع نم ةءاربلا اهقيقحتو اهريسفت مامت نم نأ ملعيو
 يفاني هل لمعي امك مهل لمعي وأ هللا ةعاطك مهعيطي وأ هللا بحك مهبحي دادنأ
 .ةافانملا دشأ هللا الإ هلإ ال :ىنعم

 :ب هلوق هللا الإ هلإ ال ىنعم نيبي ام مظعأ نم نأ هللا همحر فنصملا نيبو

 ىلع هباسحو همدو هلام مرح هللا نود نم دبعي امب رفكو هللا الإ هلإ ال :لاق نم»

 عم اهانعم ةفرعم الو لب «لاملاو مدلل امصاع اهب ظفلتلا درجم لعجي ملف .(هّللا

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ وعدي ال هنوك الو لب «كلذب رارقإلا الو لب ءاهظفل

 نإف هللا نود نم دبعي امب رفكلا كلذ ىلإ فيضي ىتح همد الو هلام مرحي ال لب

 .همد الو هلام مرحي مل فقوت وأ كش

 نمو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع بوجو داقتعا نم دبال هنأ كلذب نيبتف

 هلل ةعاط :هدحو هللا ةيدوبعب مايقلا نم دبالو ءاقطنو اداقتعا كلذب رارقإلا

 هما َدِبعَ نأ تأ َمَّنِإ لف :هلسر متا ىلاعت لاقو ل تولي ال سالا رڪ أ
 بر 4 ديول كهل نإ :لاقو « هلأ الإ ودعت ال نأ لاقو ةيآلا 4ب درسا الو

 بسحب ةملكلا هذه يف سانلا توافت دقو 4جآ نرسل بَ اهب امو ٍضراْلاَو تولا

 هلإلا فرعي الف ءاهاضتقمو اهولدم لهجي وهو اهلوقي نم مهنمف ءالمعو ًاملع مه ام

 ام يتأي هدجت .بير الب هعفنت ال اذهف «ىلاعت هلل ةتبثملا ةيهإلا الو يفنلا ةادأب يفنملا

 .يردي ال وهو اهضقاني

 اهمزاولو اهقوقحو اهاضتقمو اههولدمب ملعلا :اهنم ءالاقث ًاطورش اهل نأ ملعاو

 نود نم دبعي امب رفكلاو هللا هجو ةدارإو نيقيلاو قدصلا :اهطورش نمو .اهتالمكمو

 نوملعي :ريرج نبا لاق ل ومعي مهو يحلي دیس نم الا :ىلاعت لاق امك هللا

 ىنلا نع ثيداحألا تحصو هلأ الإ هلل ال مَنَ لعامل :لاقو .هب اودهش ام ةقيقح

 الب لوقلا نأل .هللا الإ هلإ ال هعفنت ل كلذك نكي مل نمو ءاهلك طورشلا هذه ركذب ةي

 .ليبسلا لض ليلدلا دقف نمو :مالسإلا خيش لاق .ءابه ملع



 ا 22

 .العفو ًالوقو ًادقع كلذ يفاني ام ةءاربلا نم دبالو ءأدايقئاو

 ضعغبو «مهترصنو مهتالاومو هللا ديحوتب نيمئاقلا ةبحمب الإ كلذ متي الو
 الو ةدرجلا ظافلألا ماقملا اذه يف ىنغت ال «"مهتاداعمو كرشلاو رفكلا لهأ
 .لمعلاو لوقلاو داقتعالاو ملعلا قباطتي نأ دبال لب «ةقيقحلا نم ةيلاخلا ىواعدلا
 .ملعأ هّللاو «ةيقبلا تفلخت اهنم دحاو فلخت ىتم ةمزالتم ءايشألا هذه نإف

 :ةرشع ةيداحلا ةلأسملا :(۳۹-۳۸ )١/ ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم باتك يف ءاج )١(
 لف نا يهيرتكي از فدعا اا ىدانب ارعا نيدلا اذه لک لكي
 لخد لجرو .اهانعم اوفرعي مل ولو هللا الإ هلإ ال لهآ رفكأ نأ ردقأ ال نكلو «ملسم انآ

 نكلو «عفنت الو رضت ال اهنأ ملعأو «بابقلل e :لوقي نكلو «هبحأو نيدلا اذه

 ؟اهضرعتأ ام

 قدصو «هبجومب لْمعو «هب نادو ديحوتلا فرع اذإ الإ ًاملسم نوكي ال لجرلا نأ :باوجلا
 :لاق نمف .هب ءاج امبو هب نمآو «هب رمأو هنع ىهن اميف هعاطأو «هب ريخأ اميف ةي لوسرلا

 ولو .هللا الإ هلإ ال. لهآ ضرعتأ ال :لاق وأ مهرفكي يلو مهاداع وأ نيكرشملا يداعأ ال

 ا نوكي ال اذهف بابقلل ضرعتأ ال :لاق وأ هللا نيد اوداعو «كرشلاو رفكلا اولعف

 نأ َنوُدِسريَو ضعي ٌُرْفْكحَنَو ضع نمود تولوقيو» :مهيف هللا لاق نم وه لب
 ا لاو «اًنح َنوفكلا مه كهلؤوأ يل اليس كلذ نيب ْأوُدِحَتَي 0 ر م و ےس e 20 ےک حلا صا وص ا ےک ير

 ِرَوَيْلَاو هناي توب امو دج الط :لاقف مهريفكتو مهتذبانمو نيكرشملا ةاداعم بجوأ

 اود ال اما: لا 56 :ىلاعت لاقو ةيآلا © ٌةَلوُسَرَو هلأ ّدآَح نم وداود رخآلآ

 وحرم يحل نِي اج امي أوُرَمك دقو َةَدوَمْلاِب مهنلإ توفل هيلو ودع ىو

 .ملعأ هللاو تايآلا ر لرشزا



 430 دعوا تال

 : لئاسم هيف

 اهيو قَداَهَّشلا ُديِسْفَتَو هديِحْوّتلا ييف يهو َهّتمَأَو لْئاَسملا فأ هيف

 ةحضاو روما

 ؛َنيِجلاَّصلا َنوُعْدَي َنيِذَّلا ةيكرشملا لع ء َدّرلا اهيف نيب :ِءاَرْسِإلا ةيآ اَهْنِم
 .يكألا كرا وه اذه نأ ناي اًهيِفَف ر

 00 ْمُهَراَبْحَأ اودا باّتِكلا لأ 3 اهيف نعي ا ا اي

 نأ َمَم ءادِحاَو اإ اوُدْبْعَي نأ الإ اوُرَم زي م ما نیو هللا نود ْنِم

 مامرا ةَيِصْعملا ِرْيَغ يف ِداّبْعلاَو ِءاَلْعلا ةَعاَط : :هبف َلاَكْشِإ ال يذلا

 a ع

 احس کو هير نيدوبعم لا ( نم ىنثتس ظ9 ,[7؟7-7؟:فرحخزلا] #8 ٍنَرطَف

 يدعو :َلاَقَق :هللا الإ هلإ ال نَا ٍةَداَهََش رسمت ا لا

 ]۸: فرخزلا] وج 7
 2 ت 3 لس ا ا و

 ې ِراتلا نم نيجراخب مه ١ :مهف هلا ا نبذل رائل نوركا ا هنو

 نوب ْمُجَمَأ ىلع ْلَدَف هللا ٌبُحَك ْمُهَداَدْنَأ نوب معا ركَذ ۲۱۹۷ :ةرقبلا]

 !؟هللا بح ْنِم َرَثكَأ دنلا ٌبَحَأ ْنَمِب فِيَكَن ؛ ؛مالشإلا يف ْمُهلِخْدُي َو ًامِظَع

 ! ؟ هللا بحت 1و ؟ دخولا الإ بي نمي فيكَ

e؛هللا نود ْنِم ٌدَبْعُي اب رمو هللا ال لإ لإ ال :َلاَق ْنَم» :ِهلي هل  

 2/1 شط لال E ES ُهُمَدَو ُهَلاَم
o 0 ص ًالَو لب ءاهِظَمَل َعَم اَهاَنْعَم َةَفرْعَم الو لب لاَ مدلل ماع ا تلا عمي 

 ر

 هلام مر ال لب هَل كير ال ةو هلا الإ وعدي اله هوك لَو لب «ڭكِلذب َراَرَق إلا

6 

 هل ءِدِيَفَع ىف ةيقاب
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 لئاسملاو لئاسرلا :ةعومجم يف هللا همحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاق )١(
 فلاخ دقف لوقلا دارجم هللا الإ هلإ ال نم دارملا نأ معز نمو :(۲۹۹-۲۹۸ )٤/ ةيدجنلا

 نع ىلاعت هللا لاق .«نينمؤملا ليبس ريغ عبتاو «هللا نيد نم ءايبنألاو لسرلا هب تءاج ام

 وُ ةَ هلا ودعا نأ ج م ویت کل نإ :هموقل لاق هنأ مالسلا هيلع حون
 ىلع اوملع .ةيآلا «اعاوس الو او ردن هلو کلا ون الإ :مهوقب هوباجأف €

 كرتو لمعلاو عابتالا مهنم دارأ امنإو ءرارقإلا درجم مهنم دري مل هنأ - مهالضو مهرفك
 ركل اَم هلآ ودعا نأ :هموقل لاق هنأ مالسلا هيلع دوه نع ىلاعت ربخأو «مانصألا ةدابع
 تا مو ص صر چ 7 , کوک مر ا

 لس
 مرا ےس

 هللا ىلع ةدابعلا دصق مهنم دارأ هنأ اوملع 4 انؤاباء دِبعي ناڪ ام رَْدَنَو مدخو

 .اهانعمو هللا الإ هلإ ال نومضم وه اذهو «هللا ىوس نم ةدابع كرتو

 الو ربي الو عمي ال ام دبع مل تبأكي» :هلوقب ديحوتلا ىلإ هابأ مالسلا هيلع ليلخلا اعد الو

 كرت دارأ هنأ فرع هَ تملا ْنَع َتنَأ يغار :هلوقب هباجا 46ل اس َكنَع نعي
 هيلع ليلخلا لاق مث .هدحو هلل ةدابعلا صالخإ ىلإ كلذ نع ةبغرلاو هللا ىوس ام ةدابع

 ءاهمزالو هللا الإ هلإ ال نومضم ركذف € َقَر ْاوُعْدَأَو هلأ نود نم تروُعَدت امو مكلِزتعأو# :مالسلا

 هللا الإ تودي امو مهول إو :مطوق يف فهكلا لهأ نع كلذ لثم ىلاعت ركذ امك

 یلاعت لاقو ار امر کرم نم ركل نیو ءوَيَمْحي ني یر كل رش ٍفْهَكْلا ىلإ أَ
 توک طالع 3 ج ویک اه ےک الا نک نیب بساع نع
 ٍنْدرُب نإ لا٤ -هنوذ نم دعا ول نوح هو نر ىلا دبع آل ل امو ول ودهم

 46 یی ٍلَكَص ىلإ نإ © ورڈو او اکیس مھم ف نت ال رضب نما
 و



 2 ديحوتلا باتك حرش

 اب٦ .ع *

 هعفد وأ ءالبلا عفرل اًمهوحنو طيخل او ةّقلحلا سبل كرشلا نم

  eسام م و 0

 رضب هلأ يدار نإ هلآ نود نم َنوُعْنَت ام مشيا لف :َلاَعَت هللا لوقو
 ا نص 3 و ےس 5 ى وے ١.8

 ع د ىح لف ديم 0 کش لَه وَ یندارآ وأ ءور تفك َّنُه

 1۲۸: رمزا € راوتل لكتب

0 
 سب هلل

 00 ٠ 9.

 ےس ا

e 

1 

 دورك هلأ الإ هلل آل محل ليف اَدِإ اگ ْمُيَنِإل :ىلاعت هلوق ًاضيأ لماتو

 نم ةي ينلا بولطم نأ  رافك مهو  اوفرع نوح ِِاَنِل اهلا وكرات انآ تولوق

 .هحضوأ ام نايب نم هل ايف «ناثوألا ةدابع كرت هنأ هللا الإ هلإ ال :مهلوق

 .هعباوتو كرشلا يفنب هللا الإ هلإ ال ىنعم ققحي هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا نأ دوصقملاو

 بيرلا عقو نيدسفملا موجهب نيدلا ةبرغ تلمتشا ال نكل .هعئارشو صالخإلا ررقيو

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق امك ؛مالسإلا ىرع رثكأ ضقتناو «نيقيلا دعب كشلاو
 فرعي ال نم مالسإلا يف أشن اذإ ةورع ةورع مالسإلا ىرع ضقنت امنإ :هنع هللا يضر

 امك .هلل ةالاوملاو ةاداعملاو هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا ةارع نم ضقتنا امو .ةيلهاجلا

 لاح ىرت تنأو «هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا ناميإلا ىرع قثوأ» :حيحصلا ثيدحلا يف

 هرغ ولو «هاوه قفاويو هعبط مئالي ام ىلإ الإ نكسي الف هاو هضغبو هاوه هبح :ريثكلا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الف «عقاولا وه اذه دجت لمأتف «هاوغأو

 يار رار

 اهامس هللا نأ كلذ ررقي ءامازتلا انو شت امو اط اه: هلك نيدلا ىلع اهتلالدف

 صالخإو يصاعملاو كرشلا كرتب هباقعو هللا طخس يقتي نأ ىوقتلاو «ىوقتلا ةملك

 .هعرش ام ىلع هرمأ عابتاو هلل ةدابعلا

 هدجت هللا ظفحا «كظفحب هللا ظفحا» :لاق ةي هللا لوسر نأ ًاعوفرم سابع نبا نع )١(

 تنعتسا اذإو .هللا لاساف تلأس اذإ .ةدشلا يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلإ فرعت .كهاجت
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 ْنِم ةَقْلَح وي لي الجر ىر كي ّيبنلا نأ :هنع هللا ىضر ِنْيَصُخ نب َناَرْمِع ْنَع

 انهو الإ ك ير لاهم ءاَهْعْرْنا» :َلاَقَك .هاّرلا نم :ّلاَق «؟ هذه ام» :َّلاَقَف رفض
1 

 ا

 وب سأب ال دنسب دمحأ هاور «ًادّبأ تحَّلْفأ اَم َكْيَلَع یهو تم ْوَل كا

1 

 ىلع ْنَم 9 ا من ال ةي قلعت نم .ًاعوفرم رماع نب ةبقع ْنَع هلو

 ."0(ه رشا ْدَقَق َةَميَم هك ََّلَحَت ْنَم١ :ةياور يفو هَل هللا َعَدَو الق َةَعَدَو

 ُهَعَطَقَف ىّمُحلا نم طْيَح ِهِدَي يف ًالُجَر ىأَر هنأ :ةفيذح ْنَع متاح يبأ نبالو
 ےہ ےس

 م كيلع هللا هبتكي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو «هللاب نعتساف

 تفج «كوعفني مل كل هللا هبتكي ل ءيشب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ولو ؛كورضي

 ام ىلع ربصلا يف نأ ملعاو «نيقيلا يف ركشلاب هلل لمعاو «مالقألا تعفرو فحصلا

 .«أرسي رسعلا عم نأو..بركلا عم جرفلا نأو ءربصلا عم رصنلا نأو ءأريثك ًأريخ هركت
 2 لاق )٥٤۲/۳( مكاحلاو )۳٠۷/١( دنسملا يف دمحأو (5١5١مقر) يذمرتلا هجرخأ

  مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 ظ .(((241/

 )١( مقر) هجام نباو (555 /54) دمحأ مامإلا هجرخأ 507١( مقر) نابج نباو ۰۱٤٤١

 ١ مكاحلاو )١١7/54( ريبكلا همجعم يف يناربطلاو ىبهذلا هقفاوو هححصو

  ۲مقر  )"9١هفعض امنيب هللا هظفح طوؤانرألا رداقلا دبع خيشلا هنسحو

 مقر) ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف هللا همحر ينابلألا خيشلا ١٠١79(.

 .يهذلا هقفاوو هححصو (۲۱۷ )5١7/5. مكاحلاو )٤/ ٠١٤( دمحأ مامإلا هجرخأ (۲)

 ١175(. مقر) ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعضو ٠٤١١( مقر) نابح نباو

 ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو )٤/ ۲۱۷« ۲٠۹( مكاحلاو ٠١١( /4) دمحأ مامإلا هجرخخأ (۳)

 .(۹۲٤مقر) ةحيحصلا



 اودا باك عرت

 .[5١٠:فسوي] ن وکرم مهو الإ لاب ا نمۇي امو :هلوق التو

 باب

 هعفد وأ ءالبلا عفرل امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم

 :اهيف لوقلا ليصفتو .بابسألا ماكحأ ةفرعمىلع همهف فقوتي بابلا اذهو

 :رومأ ةثالث بابسألا يف فرعي نأ دبعلا ىلع بجي هنإ
 اردت لأ اهرتق تيس اهنا تق اهلا ساهم غا :ناذاهدحا

 .اهنم عفانلا ىلع هصرحو ءاهنم عورشملاب

 هللا ءاضقب ةطبترم اهنإف تيوقو تمظع امهم بابسألا نأ ملعي نأ :اهثلاث

 ىقبأ ءاش نإ :ءاشي فيك اهيف فرصتي ىلاعت هللاو .هنع اهل جورخ ال «هردقو

 فيك اهرّيغ ءاش نإو ءاهللعب تالولعملاو اهبابسأب تاببسملا طبر ثيح «هتمكح

 قنطملا فرصتلا نأو «هتردق لامك اوملعيلو دابعلا اهيلع دمتعي الئل ءاشي

 ءكرشلا عم اناميإ ممل تبثاف )777/١(: قعاوصلا رصتخ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 هعم اوناك لب ءديحوتلا لهأ ناميإ رثأ امك «رانلا نم مهجارخإ يف رثؤي مل نإو ناميإلا اذهو

 .ملظلاو كرشلا مهيلع اهرعس امنإ رانلا نإف .مهرفكو مهكرشب اهيف نيدلاخ

 نإف كرشلا ةنراقم عم هب ناميإلا مه تبثأ :(۲۸۲ )١/ نيكلاسلا جرادم يف هللا همحر لاق مث

 هعم ناك نإو «هللاب ناميإلا نم مهعم ام هعفني مل هلسرل بيذكت كرشلا اذه عم ناك

 مويلابو لسرلاب ناميإلا نع مهجرخت ال كرشلا نم عاونأل نوبكترم مهو «هلسرل قيدصت

 :نامسق مهكرشو .رئابكلا بابرأ قاقحتسا نم مظعأ ديعولل نوقحتسم ءالؤهف ءرخآلا

 نإف «هنم ةبوتلاب الإ هللا هرفغي الف يلجلا امأو رفغي دق يفخلاف .يلج كرشو «يفخ كرش
 .هب كرشي نأ رفغي ال هللا
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 عيمجب هلمعو هرظن يف دبعلا ىلع بجاولا وه اذهف «هدحو هلل ةقلطملا ةدارإلاو
 ( .بابسألا

 ءالبلا عفر كلذب ادصاق امهوحن وأ طيخلا وأ ةقلحلا سبل نمف كلذ ملع اذإ
 ةعفارلا ةعفادلا يه اهنأ دقتعا نإ هنأل ؛كرشأ دقف هلوزن لبق هعفد وأ «هلوزن دعب
 ١ .ركألا كرشلا اذهف

 .ريدتلاو قلخلا يف هللا عم ًاکیرش دقتعا ثيح «ةيبوبرلا يف كرش وهو

 .هعفنل ءاجرو اعمط هبلق هب قلعو «كلذل هّلات ثيح «ةيدوبعلا يف كرشو
 اهب عفدتسي اببس اهدقتعا نكلو «هدحو عفارلا عفادلا وه هللا نأ دقتعا نإو

 ىلع بذكو مرح اذهو ءاّببس ايردق الو اًيعرش اًببس سيل ام لعج دقف «ءالبلا

 .ردقلا ىلعو عرشلا
 .ةعفانلا بابسألا نم سيلف هنع ىهن امو .يهنلا دشأ كلذ نع ىهني هنإف عرشلا ام

 لصحي ىلا «ةدوهعملا ريغ الو ةدوهعملا.بابسألا نم اذه سيلف ردقلا امأو
 كرشلا لئاسو ةلمج نم وه كلذكو .ةعفانلا ةحابملا ةيؤدألا نم الو ءدوصقملا اهب
 .هيلإ ةليسوو كرش عون كلذو ءاهب اهقلعتم بلق قلعتي نأ دبال هنإف

 ناسل ىلع اهعرش ىتلا ةيعرشلا بابسألا نم تسيل رومألا هذه تناك اذإف
 ملع دق يتلا ةيردقلا بابسألا نم الو «هباوثو هللا ءاضر ىلإ اهب لسوتي يتلا «هيبن
 ءاهعفنل ايجار اهب هبلق اقلعتم اهب قلعتملا ناك ةحابملا ةيودألا لثم اهعفن برج وأ

 امب هبلق قلعتي مل هديحوت مت ول هنإف .هديحوتو هناميإ متيل ءاهكرت نمؤملا ىلع نيعتيف

 نم هجوب عفان الو قلعتم ريغب قلعت ثيح «لقعلا يف صقن ًاضيأ كلذو «هيفاني
 ظ .ضحم ررض وه لب «هوجولا

 .نيقولخملاب قلعتلاو تاينثولا ذبنب قلخلا نايدأ ليمكت ىلع هانبم عرشلاو
 ةيقرملا ةعفانلا رومألا يف دجلاو «تالبعزخلاو تافارخلا ذبنب مهوقع ليمكت ىلعو

 .ملعأ هللاو ءاهيويندو اهينيد :اهلك لاوحألل ةحلصملا .سوفنلل ةيكزملا «لوقعلل
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 :لئاسم هيف

 .َكِلَد لمل اِهوْحَنَو ٍطْيَخلاَوِةَمْللا سبل يف ظيلغتلا :ىلوألا

 مَالَكِل ٌدِهاَش هيف .َحّلْفَأ ام ِهْيَلَع يهو تام ا ياَحصلا نَا -

 ۰ .رئابكلا َنِم ضال كران :ةباَحّصل ا
 لاھ اب زت َدْعي 1 هنأ :ةثلاثلا

 .«ًانُهَو الإ دير ال» :ِهلْوَمِل رَت لب ةَلِجاَعلا يف ُعَمْنَت ال اأ :ةعبارلا

 كلذ لم َلَعَف ْنَم ىلع ٍظيِلْغَتلاِب ٌراَكْنِإلا :ةسماخلا

 .هْيَلِإ لَو ؛اعيَس َقَّلعَت ْنَم ناب ٌحيِرْضَتلا :ةسداسلا

 .كَرْغَأ ُدَقَف ؛َهَميَ َقَلَعَت ْنَم م ني حيِرضنلا :ةعباسلا

 .كلذ نم ىَّمَحلا نم طيح ا َقيِلْعَت نأ :ةنماثلا

 يتلا تايآلاب نول دن احلا نأ لك ليك ةزكلا ا د ةعبافلا

eةرََلا ةيآ يف سابع نبا رك اک ءِرْعْصَألا ىلع . 

 .َكِلذ نِ نَا يِ علا بلغت :ةرش
 0 هر ا لع اعلا الا
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 باب۷
 مئامتلاو ىّشرلا يف ءاج ام هلل ا

 هللا لوسَر َعَم َناك هنأ ُهْنَع هللا يضر ّيراصنألا يشب يا ْنَع حيحّصلا يف

 وو نعال روب دبد يف ني ال نأ :الوُسَر َلَسْرَأَف ءورامسأ ضْعَب يف هلك
 ص

 و

 تعم :لاق + هع هللا يضر - ٍدوُعْسَم نبا ِنَعَو نع الإ حال زأ

 راد یار عا ءاور كل دف لولوه َمِئاَّملاَو يّقّرلا َّنِإ» :لوقي ةي للك هللا لوسَر

 دمحأ هاور هبل لو ايس َقّلعَت ْنَم» :ًاعوفرم مْيَكَع نب هللا دبع ْنَعَو

 ۰ ."يذمرتلاو

 نآرَقلا َنِم ُقَلحملا ناك اَذِإ ْنِكَل ِنبَعلا نم ٍدالْوَألا ىلَع ىلعي ء يک :(ُِئالا»

 .ُهْنَع ّيِهْنْلا نم هلڪو هيف صخري 1 ْمُهْضْحَبَر ميلا ُضْحَب هيف صخَرَق
 ا
 . هنع هللا َيِضَر ٍدوُعْسَم نب مهتم

 نم الخ اَم ليلدلا .اهنم صحو مِئاَرَعْلا ىّكَسُت يتلا يه ۾ :(يقّرلاو»

 )١( مقر) ملسمو 6 مقر) يراخبلا هجرخأ 5١١6(.

 ام :لاقف ءاطيخ يقنع يف ىأر هللا دبع نإ :تلاق دوعسم نب هللا دبع ةأرما بنيز نع (۲)
 ءاينغأل هللا دبع لآ متنأ :لاق مث «هعطق مث هذخأف :تلاق .هيف يل يقر طيخ :تلق !؟اذه

 هجرخأ .«كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس كرشلا نع
 مكاحلاو (7070 مقر) هجام نباو «(۳۸۸۳ مقر) دواد وبأو (۳۸۱/۱) دمحأ مامإلا

 .يهذلا هقفاوو هححصو )٤/٤۱۸(

 (؟5/5١) مكاحلاو (۲۰۷۲ مقر) يذمرتلاو ٠١*02 ١١”( /5) دمحأ مامإلا هجرخأ (۳)

 45٠((. مقر 06 /؟7) ريبكلا يف يناربطلاو ۳٥۱) /۹) يقهيبلاو



 ديحوتلا باتك حرش

 .ةَمحلاو نْبَعلا نم ةي هللا لوسر هيف صخر دقف .ِكْرَّشلا اس ىل 0 £ 59 ت 1
<f of 2 1 8ىلإ لجّرلاَو ءاَهِجَوَر ىلإ َةأ ا تح هنأ نوُمعَري هوب ىف :(ةلّوشلاَوا ” رت يوي أ هَ  

(D0 uf 
 . هتارما

 ا: كي لا لوسر يل اق - هنع هللا يضر - يفور نع ده رَ

 وأ ارت و َدَلَمَت وأ هتيجل و :ساّنلا رأت كب ُلوُطَتَس ايا َّلَعَل «ُعفْيَوُر

 0 (هنِم عيب ادّمحم نِ ِمْظَع وأ ةباد عيِجّرب ىجنَتْسا

 اور ي5 لعلك ناتن اير مَعَ نم لف رب نب ديعس عو

 فيك هللا لوسر اي :انلقف «ةيلهاجلا يف يقرن انك :لاق هنع هللا يضر كلام نب فوع نع )١(

 هجرخأ «كرش هيف نكي مل ام ىقرلاب سأب ال «مکاقر يلع اوضرعأ» :لاقف ؟كلذ يف ىرت

 نم ةيقرلا يف ةي هللا لوسر صخر :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو .(۲۲۰۰ مقر) ملسم

 .(08) (95١١مقر) ملسم هجرخأ .ةلمنلاو ةمحلاو نيعلا

 حتفو ةانثملا رسكب ةلوتلا )195/1١( حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق :ّلَوَلا (۲)
 اغإو ءرحسلا نم برض وهو ءاهجوز ةبحم هب بلجت ةأرملا تناك ئش :اففخ ماللاو واولا
 .هللا ريغ دنع نم عفانملا بلجو راضملا عفد اودارأ مهنأل ءكرشلا نم كلذ ناك

 ةأرملا ببحي ام :واولا حتفو ءاتلا رسكب ةلوتلا )١/ 5١١(: ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاقو

 ام فالخ لعفيو رثؤي كلذ نأ مهداقتعال كرشلا نم هلعج «هريغو رحسلا نم اهجوز يف

 .ىلاعت هللا هردق

 ١70 /۸) يئاسنلاو ۳٣( مقر) داود وبأو )٠١8/5. ٠١١9( دمحأ مامإلا هجرخأ (۳)

 0745٠١(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو (0074مقر

 مكح هل ملعلا e :(77١ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت يف ناميلس خيشلا لاق )٤(

 هيفو «يعبات اس اسر اذه ىلع نوكيف «يأرلاب لاقي ال كلذ لثم نأل «عفرلا

 .كرشلا نم اهنأل «مئامتلا عطق لضف
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 ."”نآْرَعْل ٍرْيَغَو ِنآرقلا َنِم اَهَّلُك مالا َنوُهَرْكَي اوُناَك :لاق َميهاربإ ْنَع هلو .ٌميكو

 بان

 مئامتلاو ىقرلا يف ءاجام

 يف لوقلاك اهيف لوقلاو ءاهيقلعتم بولق اهب قلعتت قيلاعت يهف مئامتلا امأ
 ظ 0 .مدقت امك طيخلاو ةقلحلا

 یف را ناال ةئاغتسالا ىلع لمتشت ىتلاك ءبكأ كرش وه ام اهنمف

 يتأيس امك «كرش هللا الإ هيلع ردقي ال اميف هللا ريغب ةثاغتسالاف .نيقولخملا نم

 .هللا ءاش نإ

 . "ةكرشلا ىلإ رمت اهنأل ءاهانعم مهفي ال ءامسأ اهيف ىتلاك مرح وه ام اهنمو '

 ىلوألاف همرتح ةريط ةيعدأ وأ ة ةيوبن ثيداحأ وأ نآرق اهيف يلا قيلاعتلا امأو

 نألو مرحلا نم اهريغ ىلإ اهب لسوتي اهنوكلو «عراشلا نع اهدورو مدعل ءاهكرت
 1 يا ا ا ی ااا

 ا دبع بتاخآ كلذب هدارم :(74١ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت يف ناميلس خيشلا لاق )١(

 قورسمو يناملسلا ةديبعو ديوس نب ثراحلاو لئاو يبأو دوسألاو ةمقلعك :دوعسم نبا

 تاداس نم مهو «دوعسم نبا باحصأ نم مهريغو ةلفغ نب ديوسو ميثخ نب عيبرلاو
 :ظافحلا كلذ نيب امك «مهلاوقأ ةياكخ يف ميهاربإ اهلمعتسي ةغيصلا هذهو «نيعباتلا

 0 .هريغو يقارعلاك

 eT :لاق هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع (۲)

 .عيكو هجرخأ .هوبنتجاف

 نم ءاملعلا نأ 5 :(1١-5717١18ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت يف ناميلس خيشلا لاق (۳)

 ءامسأو .نآرقلا نم .ىتلا مئامتلا قيلعت زاوج يف اوفلتخا مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا



 TD و باح جرش

 :ليصفت اهيفف ىقرلا امأ
 قح يف ةبودنم اهنإف نسحلا مالكلا وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم تناك نإف

 قح يف ةزئاج يهو «'''عفنلا نم اهيف الو .ناسحإلا باب نم اهنأل «يقارلا
 ةوقو دبعلا لكؤت لامك نم نإف ءاهبلطب ءىدتبي نأ هل يغبني ال هنإ الإ «يقرملا
 ادعا لاا کک لب عرعر ا وم ادع لاال نأ هه
 عم هل ةيدويعلا هدف هيت هللا ناصح لار ىعاذلا ةحلضم ظحلر نأ هل وعدنان
 قفوي ال يتلا «ةعيدبلا هيناعمو ديحوتلا قيقحت رارسأ نم اذهو .هسفن ةحلصم

 .هريغو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لوق وهو «كلذ زوجي :ةفئاط تلاقف .هتافصو هللا

 ثيدحلا اولمحو .ةياور يف دمحأو رقابلا رفعج وبأ لاق هبو «ةشئاع نع يور ام رهاظ وهو

 :تلق .كلذب ةيقرلاكف .هتافصو هللا ءامسأو نآرقلا اهيف ىتلا امأ ءةيكرشلا مئامتلا ىلع

 نباو دوعسم نبا لاق هبو «كلذ زوجي ال :ةفئاط تلاقو .ميقلا نبا رايتخا رهاظ وهو

 لاق هبو «مهنع هللا يضر ميكع نباو رماع نب ةبقعو ةفيذح لوق رهاظ وهو «سابع

 نم ريثك اهراتخا ةياور يف دمحأو «دوعسم نبا باحصأ مهنم «نيعباتلا نم ةعامج

 .مومعلا هرهاظ نإف ءهانعم يف امو ثيدحلا اذهب اوجتحاو «نورخأتملا اهب مزجو «هباحصأ

 نآرقلا قيلعت يف ءاملعلا فالتخا اذه :لاق مث ...اهريغو نآرقلا يف ىتلا نيب قرفي ملو

 مهريغو نيطايشلا ءامسأب ىقرلا نم مهدعب ثدح امب كنظ امف «هتافصو هللا ءامسأو

 بلجو رضلا فشك مهلاؤسو مهل حبذلاو مهب ةذاعتسالاو مهيلع قلعتلاو لب ءاهقيلعتو

 .ضحم كرش وه ام ريخلا

 مقر) ملسم هجرخأ «لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا نم» :لاق هنأ ب ينلا ثيدحل )١(

 .(( 2١8

 «ةنجلاب هل لفكتأ ايش سانلا لاسي ال نأ يل لفكتي نم» :لاق هنأ لكك ينلا ثيدحل (۲)

 .( 1 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ۳ مقر) دواد وبأ هجرخأ
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 :لئاسم هيف

 .مئاتلاو ىَقّرلا ريت : ىلوألا

 ۰ .ةَلَوَتلا سفت : ةيناثلا

 .ءانثّيسا ربع ْنِم كرا نم ء اَهَلُك تاللا هذه نأ : ةثلاثلا

 كلذ ني سل ڌم اَ نوعا ن ا مالگلاب ةي ةيقرلا نأ : ةعبارلا
 ْنِم يِ لَه و ا اا ةسماخلا

 ؟ال مأ كلذ

 كلذ نِ ٍنيَعلا نِ ٌباوُذلا لع رائزألا ين : ةسداسلا

 ا ىلع ْنَم لع ٌديِدَّشلا ٌديِعَولا : ةعباسلا

 5 ٍناَسْنِإ ْنِم مَ 5 ةَميِع طق ْنَم بارت ا ةنماثلا ظ

 هدارم نال يفالتخالا 7 ءَ ٣ فلا ال ميهار مالک نأ : ةعساتلا
 .توعسم نب هللا دنع تاَحِضأ

 .دابعلا نم لّمكلا الإ اهب لمعلاو اهيف هقفتلل
 وه اذهف «هريغ نم ءافشلا بلطيو هللا ريغ اهب ىعدي ةيقرلا تناك نإو

 .هللا ريغب ةثاغتساو ءاعد هنأل ءركألا كرشلا

 ا عب الجار مخك يىترلا ىلع محض زا ةلايإو «ليصفلا اذه مهفاف

 .اهتاياغو اهبابسأ



 aM دي وتلا بانك عرش

 باب -۸

 امهوحنو رجح وأ ةرجشب كربت نم

 6 لآ هَل دم انا لاقت هللا لوق
  eاذِإ | كلت بل ل یئالآ و : FEس اسا | 2 ةكزيض 6 9

  1T re>و ا  Crطور > ر ت20 و
 َدَقْلَو شف ةوهت ام نظل الإ ] نوعبتي نإ ٍنطلس نم اهب هللا لزن ام دأءو

 ءاثدح نحو «ِنْينَح ىلإ لكي هللا ٍلوُسَر َعَم اتجرخ : لاق يللا ٍلِقاو يبأ ْنَع

 لا ار هو هربا َرْدِس َنيكِرْثُمْلِلو ِرْفْكِب دْهَع

 ْمَك اک ٍطاوْنَأ َتاّذ ال لعجا هللا لوس دسم .طاوُنَأ تاد

 هديب ديب ييف يذلا مق تسلا ا الك هللا لوُسَر لاف .طاونأ ت

 مر مك لاك لا محل امك الإ اا لمجال :ىسوُي زيار | ونب تاق اک
 0 هاوز (مكَلْبَق ناک ْنَم نس نيكل [۱۳۸ :فارعألا هدي

)١( 

 کپ ار وعم 0
 .[1؟-15 :مجنلا] )ل تدل م ر ني مهءاج

 بان

 امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم

 هنأ ىلع اوقفت | ءاملعلا نإف «نيكرشملا لامعأ نمو .كرشلا نم كلذ نإف يأ

 حيحص يف ينابلألا هححصو 7١8١( مقر) يذمرتلاو )۲۱۸/١( دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 ۳٠١١(. مقر) عماجلا
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 اذه نإف .اهريغو دهاشملاو عقبلاو راجحألاو راجشألا نم ءيشب كربتلا عرشي ال

 ءربكألا كرشلا وه اذهو ءاهتدابعو اهئاعد ىلإ هب جردتي كلذو ءاهيف ولغ كربتلا
 ةرجحو ميهاربإ ماقم یتح ٠ء يش لك يف ماع أذهو هيلع لحجلا قابطنا مدقت امك

 0 .ةلضافلا عقبلا نم اهريغو سدقملا تيب ةرخصو ايب يبلا

 ةبعكلا نم يناميلا نكرلا مالتساو «هليبقتو دوسألا رجحلا مالتسا امأو

 "دبعتلا حور وهف ؛هتمظعل عوضخ : و هلل ميظعت تو هلل ةيدوبع اذهف ةفرشملا

 .هل ةلأتو قولخملل ميظعت كلذو «هل دبعتو قلاخلل ميظعت اذهف

 ا صالخإ وه يذلا هلل ءاعدلا نيب قرفلاك :نيرمألا نيب قرفلاف

 .ديدنتو كرش وه يذلا قولخملل ءاعدلاو

0 ) 

 )١( لاق كلذ نع ديدشتلاو يهنلا ناك اذل «كرشلا ىلإ ةعيرذ اهب كربتلاو اهب حسمتلاف ٠
 وأ ةردس متدجو امنيأ هللا مكمحر اورظناف :ةيكلاملا ةمثأ نم يشوطرطلا ركب وبأ مامولا

 اهب نوبرضيو ءاهلبق نم ءافشلاو ءربلا نوجريو اهنومظعيو سانلا اهدصقي ةرجش

  STض) ديما نيرغلا رسبت نم القت ءاهوفظقاف طاوتا تاد ىف قرار ناتا 0۸۴

 موي رجحلا اذه نيتأيل» : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع (؟)
 هجرخأ .«قحب هملتسي نم ىلع دهشي «هب قطني ناسلو امهب رصبي نانيع هلو ةمايقلا

 مقر) يذمرتلا ٩٩۷( ًالجر نأ ريمع نب ديبع نب هللا دبع نعو .(۲۹۶ ٤مقر) هجام نباو

 هللا لوسر تعمس ينإ :لاق ؟نينكرلا نيذه الإ ملتست كارأ ام نمحرلا دبع ابأ اي :لاق

 مقر ۲۲۱ /5) يئاسنلا هجرخأ .«...ةئيطخلا ناطحي امهحسم نإ» :لرقي هك ۲۹۱۷(.

 زير أرق مث «ةدابعلا وه ءاعدلا» :لاق الب ينلا نع هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع (۳)

 « تيل مَ نوخَدَيَس قدام نع ةيكتنت تلا نإ لذ تبتنأ رشتا میر
 هححضو .حيحص  نسح ثيدح اذه :لاقو (۳۳۷۲ ۰۲۹٦٩ مقر) يذمرتلا هجرخأ

 .(7 801 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا



 ا كا

 :لئاسم هيف

 .مُجَنلا ةيآ ُريِسْمَت :ىلوألا

 .وُيَلَط يذلا ِرْمَألا ةروص هرم :ةيناثلا

 .اوُلَعُمَي ل موك :ةثلاثلا

 .ُهبحن هنأ مهنظِل ؛كلذب هللا ىلإ ب َبّرَهَتلا اوُدَصَق ْمُجمْوَك :ةعبارلا

 .لهجلاب لوا ْمُهْدْيَعَف ؛اذه اوُلهَج اَذِإ مَعَ :ةسماخلا

 .مِهريَخِل َسْيَل اَم ِةَرفْغلاِب ٍدعَولاَو ٍتاَنَسَحلا َنِم مه نأ :ةسداسلا

 اب !دَيْكَأ هللاد :لْوَقي مهل دَر لب مهدي [ هلي يتلا نأ :ةعباسلا
 تار َرمألا َطَلَعف (مُكَلْبَ ناك ْنَم َّنّئَس ت محلا! لا

 ينب بط مهبط نأ بخ ةا - ُدوُصْفماَوُهَو - ةريكلا رمال :ةنماثلا
 .«ًاهإ ال لَعْجا» :ىَسوُ اوُلاَق اًت َليِئاَرْسِإ

 َلَع ِهِئاَفََحَو هد َّمَم «هللا الإ َهلإ ال» ىَنْعَم ْنِم اذه َىْفَت نَا :ةعساتلا

 .َكِئلَوُأ

 يح يدا طع سوو 0

 1 ممل أر 0 هيف كرشلا نأ :ة

 ةعومجم يف هللا مهمحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق )١(
 وهو ةلملا نع لقني كرش :ناكرش كرشلا كلذكو )١77/7(: ةيدجنلا لئاسملا لئاسرلا

 يف ىلاعت لاقو «ءايرلا كرشك :رغصألا وهو ةلملا نع لقني ال كرشو «ربكألا كرشلا

 امو كاكا ةيامر دما وكت هللا لح لكن دك رش نم ُمّنِإ» :ربكألا كرشلا
2 

 الآ نو رح ئام للي رب وا :لاند 49 راسما نی تي
|| \f 
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 َريَغ نأ هيف ؛ ؛«رفکب هع مع ءاثدح رحتو)» :مُضْوَ :ةرشع ةيناثلا
0 

 ُهَهِرَك نِ ًافالخ ؛بَجَعَتلا َدْنِع ُريِبْكَتلا :ةرشع ةثلاثلا

 "”ءئاَرّذلا دس :ةرشع ةعبارلا

 هَ

 .َكِلذ له ال ْمُه

 يصر صرح

 او اسس دمع لمعي ویر مِل اوب ناک نف ءايرلا كرش يف لاقو «ةيآلا «دْبَطلا ٌدُدطْخَسَت

 هفلح نأ مولعمو «كرشأ دقف هللا ريغب فلح نما :ثيدحلا يفو ل اسل هدير وداع كر

 ا 6 هلوق اذه نمو «رافکلا مكح هل بجوي الو ةلملا نع هجرخي ال هللا ريغب

 .«لمنلا بيبد نم ىفخأ ةمألا هذه

 ةعومجم يف هللا مهمحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق )١(
 لوصأ ربكأ نم ىلئاسولا عطقو عئارذلا دس .نإ ۳١(: /) ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا
 ًايرحتو ًاليلحت ةينيدلا ماكحألا نم ةدعاقلا هذه ىلع ءاملعلا بتر دقو «هدعاوقو نيدلا
 ةيدجنلا ةوعدلا خيش مجرت دقو «ةربخلاو ملعلا لهآ ىلع ىفخي الو «ةرثك ىصحي ال ام

 الك ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب :لاقف ديحوتلا باتك يف ةدعاقلا هذه هحور هللا سّدق

 دقو .ةدعاقلا هذه ضعب قاسو .كرشلا ىلإ لصوي قيرط لك هدسو ديحوتلا بانج

 بهذم نساحم نم اذه رابتعا نأ ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةيندملا ةلاسرلا يف انيلع تأرق

 لصألا اذهل ةياعر رفسلا ميرحتب انيتفأ ولو «كلذ يف هنم بيرق دمحأ بهذمو :لاق .كلام

 .ليلج بهذمو ليصأ لصأب انذخأ دق انكل ةيضفملا هعئارذل اًدسو طقف

 الو  :ىلاعت دللا لاق :ةنسلاو باتكلا ةلدأ نم ءاملعلا اهذخأ عئارذلا دس ةدعاق نإ

 ١١8[. :ماعتألا] € رع ريع ئذع هلأ ارش هم نود نم وعد تیرا اوُبدَت
 تسلا ارس الو # :ىلاعت هلوق ١594(: /7) نيعقوملا مالعإ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق
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 نوك عم نيكرشملا ةلآ بس ىلاعت هللا مرحف .( رع رب ادع هلأ اوبس سيف هللا نود نم وعدي

 ةحلصم تناكو «ىلاعت هللا مهبس ىلإ ةعيرذ هنوكل  مهتهآل ةناهإو هلل ةيمحو ًاظيغ بسلا

 عنم لا ىلع حيرصتلاك لب «هيبنتلاك اذهو «مهتهآل انبس ةحلصم نم حجرأ ىلاعت هتبسم كرت

 ديو مع فا فيه كيد وتلا نمو رک الا اهب لعق قف اين نوكر اكل فانتا وب



 ® ديحوتلا باتك حرش

 ."ةّيلِهاتا ٍلْهَأب بسلا ٍنَع ّيْهَنلا :ةرشع ةسماخلا

 .ميِلْعَتلا َدْنِع ٌبَصَعلا :ةرشع ةسداسلا

 .2ُنَمَسلا اَهّنإ) :ِهِلَْقِل ةيلَكلا ٌةَدِعاَقلا :ةرشع ةعباسلا

 .نيخأ اک عقر هنوَكل ةوبنلا مالعا نِ .ْمَلَع اذه نأ :ةرشع ةنماثلا

 ."”نل هل هنإف ؛نآ الا ؤ ىَراَصّنلاو َدوُهَيلا وب هللا مد ام لک َنأ :ةرشع ةعساتلا
 هه رس

 :اولاق «هيدلاو لجرلا متش رئابكلا نم» :لاق ةَ هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر صاعلا

 بسيف لجرلا ابأ لجرلا بسي «معن» :لاق !؟هيدلاو لجرلا متشي لهو هللا لوسر اي

 4١(. مقر) ملسمو )٥۹۷۳( مقر يراخبلا تلا هيأ بسن هنآ يس اأ

 ةيلهاجلا لهآ ةَ هللا لوسر اهيف فلاخ ىلا لئاسملا اهيف عمج ةميق ةلاسر هللا همحر فنصملل )١(

 هللا همحر يسولآلا يركش دومحم ديسلا قارعلا ةمالع اهب ىنتعا «ةيلهاجلا لئاسم» اهامس

 اريخأو هل هللا ركش داجأو دافأف «نيريبك نيدلجم يف ديعسلا فسوي روتكدلا اهجرخأ مث

 .اريخ هللا هازجف اديج ارسيم ًاحرش نازوفلا حلاص روتكدلا خيشلا ةليضف اهحرش

 قدحت يتلا راطخألا نم ةنيب ىلع نوكي ىتح لئاسملا هذه سردي نأ ةاجنلا بلاطب يرحف

 هسفن ضرعيف «مهكلاسم نم كلسمب وأ ةيلهاجلا قالخأ نم قلخج سبلتي ال ىتحو «هب

 ناك :لاق نيح هنع هللا يضرو ناميلا نب ةفيذح هللا محرو .لجو زع رابجلا بضغل

 عقأف ينكردي نأ ةفاخم ءرشلا نع هلأسأ تنكو ريخلا نع كي هللا لوسر نولأسي سانلا

 ءامهنع هللا يضر لالبل هيف ءاسأ فرصت هنم ردصي رذ وبأ ليلجلا يباحصلا وه اهو .هيف

 ملسمو (”١مقر) يراخبلا هجرخأ «ةيلهاج كيف ؤرما كنإ» : ي هللا لوسر هل لاقف

 ١551١(. مقر)

 ريش ارش گلف نم قدس نیلا :لاق يب ينلا نأ هنع هللا يضر ديعس يبأ نع (۲)

 دوهيلا هللا لوسر اي :انلق «هومتكلسل بض رحج اوكلس ول ىتح «عارذب اعارذو

 .(5559 مقر) ملسمو (5405”7 مقر) يراخبلا هجرخأ «نمف» :لاق ؟ىراصنلاو



CWديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 هيا هي َراَصَق ءرئألا لع احبت ادا ذآ متن رر هم هنأ :نورشعلا

 هرابخإ ْنِمَق ؛؟كيبت ْنَم» اّمَأَو ضاَوَق ؛(؟َكّبَر ْنَم» اّمأ :رْبَقل ٍلِئاَسَم َلَع

 .هرخآ ىلإ ۰ .ًاهإ اتل لعجا»: مِهْوَق ْنِمَف ؛(؟كنيد ام» اّمأو ءبّبَعلا ۽ بْن

 َنيِكر شمل ةَنسَك ٌةَموُمْذَم باَتكلا لآ هس نأ :نورشعلاو ةيداحلا

 نأ موي ال هلق ُهداَْغا يذلا ٍلِطاَبلا نم لقا نأ :نورشعلاو ةيناثلا

 هيك دهع ءاثدح نحتو) :مِهْوَقِل قداَحلا كلَ ْنِم ُهيِقَبِهِبْلَق يف َنوُكَي

 مهب انهبش ليئارسإ ونب ءالؤه «ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 نؤعبتت ءايدهو اتمس ليئارسإ ىنبب ممألا هبشأ متنأ :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 ءاضتقا :رظنا ؟ال مأ لجعلا نودبعتأ يردأ ال ينأ ريغ «ةذقلاب ةذقلا وذخ مهلمع

 )١/ ١١١(. ةيميت نبا مالسإلا خيشل ميقتسملا طارصلا



 ا باع عرش

 باب 8

 هلا ريَ حبلا يف ًءاج ام
 ] ا نیلا بر هني فاَمَمَو َىاَيْحَو یس ناص نإ لف 8:َلاَعَت هللا لوقو

 ا ےس ع

 لصف و :هلوقو IT IY] :ماعنألا] € ايزل ياشلا لَ أنأو ترم كليو مل كير

 و

 ا نم لا نعل هل لحب نمل نع :تاملك

 .ملسم هاور ."' '«ضْرَلاَراَثَ يَ نم هللا َنَعَلَو يخ

 | لج ۰ لاق و هللا لوس َر نأ نعو
 ص -

 ۴ 5 ن7 ل

9 0 Cı 

 :امهدحأل او ت ا بز ل نأ اك ذك لع الم

 ًابابذ َبّرَقَك ءابابذ ولو بر :هل اوُلاَق .بْرَكأ ٌءِيَن يِدْنِع سيل :َلاَق .ْبّرَ
 دحأل roe ترق :ركآلل اوُلاَكَو لا لحد هلي اوُلَحف

 .دمحأ هاور ."” هلا َلَكَّدَك ُهَقْنَع اوُيَرَصَق . ٌلَجَو رع هللا نود اتي

e 

 .حيحص وهو افوقوم
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 باد

 هللا ربغل حبذلا يف ءاج ام

 .هلل حبذلاب رمألا يف ةحيرص ةنسلاو باتكلا صوصن نإف كرش هنأ يأ

 م درت مسا اعلا ES ل وجو كلذ صالخإو

 ظ .هباتك نم عضاوم ةدع يف ة ةالصلاب

 هللا ريغل حبذلاف. .«تاعاطلا ركأو ر ا نأ تبث اذإو

 يذلا هريسفتو زبكألا كرشلا دج نإف . "'مالسإلا ةرئاد نع جرخم ربكأ كرش

 .هللا ريغل ةدابعلا دارفأ نم ادرف وأ اعون دبعلا فرصي نأ :هدارفأو هعاونأ عمجي

 هدحو هلل هفرصف :عراشلا نم هب رومأم هنأ تبث لمع وأ لوقوأ داقتعا لكف

 )١( /؟) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 056 _ 055(:

 :لاقي نأ لثم «هللا ريغل حبذ ام هنأ :هرهاظ وي هلأ رْيَمل لأ اَمر :ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو

 رهظأ: اذه ميرحتو «ظفلي مل وأ هب ظفل ءاوسف ءدوصقملا وه اذه ناك اذإو ءاذكل ةحيبذ هذه

 هب نيبرقتم نحن هانجمذ ام نأ امك «هوحنو .حيسملا مساب :هيف لاقو محلل هحمذ ام ميرحت نم

 هللا ةدابع نإف .هللا مسي :هيلع انلقو محلل هانجذ امم مظعأو ىكزأ ناك هناحبس هللا ىلإ

 كلذكف .رومألا حتاوف يف همساب ةناعتسالا نم مظعأ «هل كسنلاو هل ةالصلاب هناحبس

 اذإف ءرومألا حتاوف يف همساب ةناعتسالا نم مظعأ هريغل كسنلاو هريغل ةالصلاب كرشلا

 «ةرهزلاو حيسملا لجأل .هيف ليق ام مرحي نألف «ةرهزلا وأ حيسملا مساب :هيف ليق ام مرح

 مرحي ملو هللا ريغ مساب حبذ ام مرح نم لوق فعض كل نيبي اذهو .ىلوأ كلذ هب دصق وأ

 «هجوأ ناكل سكعلاب ليق ول لب يمرر رباب و اا

 هللا ريغل حبذ ولف اذه ىلعو .هللا ريغب ةناعتسالا نم ارفك مظعأ هللا ريغل ةدابعلا نإف

 ةمألا هذه يقفانم نم ةفئاط هلعفي دق امك «هللا مساب هيف لاق نإو «مرحل هيلإ هب ابرقتم

 نيدترم ءالؤم ناك نإو «كلذ وحنو روخبلاو حبذلاب بكاوكلا ىلإ نوبرقتي دق نيذلا

 .ناعنام ةحيبذلا يف عمتجي نكل «لاحب مهتحيبذ حابتال



 0 ديغب وتلا تاك رد

 :لئاسم هيف

 .[177 :ماعنألا] ©« كَشْضَو ِقالَص نإ لك ل سقت :ىلوألا

 .[؟ :رثوكلا] € كييف رن أو كبرل لصف له ريف :ةيناثلا

 .هللا ريَغِل حد ْنَم ةت َءاَدَبلا :ةثلاثلا

 . كلَ نمل يلا علن نمو بدلا نل ن مْ :ةعبارل

 ىە اكن تي ل لا رهو ادع را رم ل ةسفاخلا

 . كلذ ْنِم هري ْنَم لإ ٌءىجَتْلَي
 َكَمَح نيب قرف يلا م ميارا يهو E :ةسداسلا

 .رفكو كرش هريغل هفرصو ءصالخإو ناميإو ديحوت
 .ءيش هنع ذشي ال يذلا ءربكألا كرشلل طباضلا اذهب كيلعف

 كرشلا ىلإ اهنم قّرطتي ةعيرذو ةليسو لك :وه رغصألا كرشلا دح نأ امك
 .ةدابعلا ةبتر غلبت مل يتلا لاعفألاو لاوقألاو تادارإلا نم ربكألا

 باوبألا مهف ىلع كنيعي اع هنإف ءرغصألاو ربكألا كرشلل نيطباضلا نيذبب كيلعف
 رثكي يتلا رومألا نيب ناقرفلا كل لصحي هبو «باتكلا اذه نم ةقحاللاو ةقباسلا

 .ناعتسملا هللاو ءاههابتشا

 رئابكلا نم» :لاق ةَ هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع )١(
 بسي «معن» :لاق !؟هيدلاو لجرلا متشي لهو هللا لوسر اي :اولاق «هيدلاو لجرلا متش

 o 4V۳) مقر) يراخبلا هجرخأ .(همأ بسيف همأ بسیو ىابأ بسيف لجرلا ابأ لجرلا

 ٩۰(. مقر) ملسمو
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 2 موُمُحلا ٍليوَس َلَع يِصاَحلا ٍلْهأ نعل ِنكحملا نل ني َقْرَملا :ةعباسلا

 .باَبذلا ةّصِق يِ ةا ةقلا هذه :ةنماثلا

 ُهَلَعَف لب هْدِصْقَي 1 يِذَّلا بابذلا كلذ بسب َراَثلا لد ُهنْوَك :ةعساتلا

 مهرس ْنِم اصلخت
 لتقلا ىلع كلذ ص فيك «َنِنمْؤُملا بوف يف ِكِرّلا رد ةر :ةرشاعلا

 !؟رهاظلا َلَمَحلا الإ ابطل منو عم ءْمهِبَلَط َلَع ُْهقفاَوُيََو
 : لقي 1 ؛ًارِفاَك َناَك وَل هلال ؛ٌةِلْسُم َراَثلا لحد يذلا ْنَأ :ةرشع ةيداحلا

 .«بابذ ن َراَلا لح

 ْنِم مُكِدَحَأ ل إب َرْقَأ ةا : ججا ِتيدَحْل هاك هيف :ةرشع ةيناثلا
 ص

 ."””(كلذ لم ُراَتلاَو هلعَت كا رش

 ٍةَدَبَع َدْنِع ىح «مّظغَألا ُدوُصُملا َوُه بْلَقلا َلَمَع نأ ةفرْعَم :ةرشع ةثلاثلا

 .ماتضألا

 ةعومجم نمض ةسيفنلا ةفيرشلا ةذبنلا يف هللا همحر رمعم نب رصان نب دمح خيشلا لاق )١(

 نيعملا نيب قرفلا مهفي نأ بلاطلل يغبنيف 55٠ -225١(: /6) ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا

 ةلمج نيملاظلا نعلنو «رانلاب نيعم ىلع مكحن الو ةلمج مالسإلا ريغب ناد نم رفكنف «هريغو

 :نعلف خلا براشو فراسلا نعل نم داخ ألا ق درو دف انك فلن احم نف آلو

 .ةنعلب اصخش صخن الوةلمج هب هللا لوسر هنعل نم

 اجر لاف رمقلا بريق دق اخر دلو ا رکا ترا نيل لك هللا: وسرد نا كلذ فيي

 a :زايب ينلا لاقف ب ىنلا ىلإ هب هب ىتؤي ام رثكأ ام «هنعلا مهللا :لوقلا نم

 7078٠١(, مقر) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا .«هلوسرو هللا بحي هنأ الإ تملع

 .(158/ مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)



CD ا > 

 باب ۰

 ار هيف و
 يس م22 e يكمل 07 2 0” ۶ سب رے د يي ١ 6 ر
 موي ىلوأ نم ئوقَتلا لع سَسا دجسمل ادبآ هيف مف ال :ىلاعت هللا لوقو

 ص 4

 4ل تريلا بح هار ا روح لاج هيف هيِف موقت نأ قحا

 ١١4[. :ةبوتلا]

 اوب البإ َرَحْنَي نأ لُجَر ردت :َلاَق هنع هللا يضر ِكاَّحَّضلا نب ِتباَن ْنَع

 .ال :اوُلاَق 2؟كَبْعَي دبع ةيلِهاَجلا ِناَنْوَأ ْنِم ٌّنَنَو اهيف ناگ ُلَه» :لاقف لكي یبا لأسف

 ينْوأ» : هللا لوسَر َلاَقَف .ال :اوُلاَق ؟مورایخآ ن ْنِم ٌديِع اًهيف ناك لهَق» :َلاَق

 0 اور دا نبا ُكِلْمَي ال اِف ال هللا ةع م يف رْذَِل َءاَمَو ال هن كِرْذَنب

 .هِطَرَش لع هدانسإو دواد

 باب

 اا

 2500 او اهيلإ ا 90و يذلا ا

 ٠٠١١(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو 7١7( مقر) دواد وبأ هجرخأ (۱)

 اذه لصأ )٤۳۷/١( ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 تاقث مهلك هدانسإو «نيحيحصلا طرش ىلع دانسإلا اذهو .نيحيحصلا يف ثيدحلا

 .ةنعنع الب لصتم وهو «ريهاشم
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 نيكرشملاب هبشت دقف هلل اهدصق ولو ةحيبذ ملسملا هيف حبذ اذإف ,كرشلا رعاشم نم

 ليملاو ةنطابلا ةقفاوملا ىلإ 0 = ةقفاوملاو «مهرعشم 2 مهكراشو

 ] لإ 0 ٠

 مهتائيهو مهدايعأو مهراعش يف رافكلا' ةهباشم نع عراشلا ىب ببسلا اذه نمو

 يه يتلا رهاظلا يف مه ةقفاوملا نع نيملسملل ًاداعبإ ؛مهب صتخي ام عيمجو مهسابلو

 تاقوأ يف ةلفانلا ةالصلا نع ىه هنإ ىتح «"مهيلإ نوكرلاو ليملل ةبيرق ةليسو

 نإ )١/ ۸١-۸۲(: ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ()

 يف ام ةقفاوم ىلإ دوقي «نيهباشتملا نيب الكاشتو ابسانت ثروت رهاظلا يدهلا يف ةكراشملا

 عون هسفن نم دجي ملعلا لهأ بايث سباللا نإف ءسوسحم رمأ اذهو .لامعألاو قالخألا

 «مهقالخأب .قلخت -عون هسفن نم دجي ًالثم ةلتاقملا دنجلا بايثل سباللاو «مهيلإ مامضنا

 E مدرب ايكو الراو .عنام هعنمي نأ الإ كلذل اًيضاقتم هعبط ريصيو

 نيبو نييضرملا نييدهملا نيب ًارهاظ زيمتلا عفتري ىتح ءرهاظلا طالتخالا بجوت رهاظلا

 كلذ نكي مل اذإ اذه .ةيمكحلا بابسألا نم كلذ ريغ ىلإ ءنيلاضلاو مهيلع بوضغملا
 مهرفك تابجوم نم ناك نإ امأف «مهتهباشم نع درجت ول اضحم احابم الإ رهاظلا يدمهلا

 اذهف مساعي عر ی ا ی ی ی ااا
 .هل نطفتي نأ يغبني لصأ

 دواد وبأو 0١( /۲) دمحأ مامإلا هجرخأ اهتم وهل مقر يقف مالا : هلك ينلا ثيدحل (۲)

 .ديج ثيدح اذه :(77”١/؟05) ىواتفلا عومجم يف هللا همحر ةيميت نبا لاق 507١( مقر)

 .(5076 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 اذهو ۲٤١(:  ؟١/741) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 هبشتملا رفك يضتقي هرهاظ ناك نإو «مهب هبشتلا ميرحت يضتقي نأ هلاوحأ لقأ ثيدحلا

 نب هللا دبع نع هركذنس ام ريظن وهو ( مهن مَنِ مگن موب سو 8 :هلوق يف امك «مهب



 ديحوتلا باتك حرش

 : لئاسم هيف

 9 - رم ےس o ا

 ٠٠۸[. :ةبوتلا] * ادَّبَأ هيف قَد ال # :هلوق سفت :ىلوألا

 . "”ةعاطلا َكِلْذَكَو ءضزألا ىف ُرْثوَت دق ةيصعملا نأ :ةيناثلا ت س هَ 9o ٠ ر o € ا ٠

 . روذحملا هبشتلا نم افوخ «هللا ريغل اهيف نوكر شملا دجسي يتلا «يهنلا 00 , 17 س 5 ." ٠ ٠

 ىتح مهب هبشتو مهناجرهمو مهزورين عنصو نيكرشملا ضرأب ىنب نم :لاق هنأ ورمع

 رفكلا بجوي هنإف «قلطملا هبشتلا ىلع اذه لمحي دقف .ةمايقلا موي مهعم رشح تومي

 مههباش يذلا كرتشملا ردقلا يف مهنم هنأ ىلع لمحي دقو «كلذ ضاعبأ ميرحت يضتقيو

 كل نيكس ناك ال اغ را وا ارثك ناك نان هيف

 هذه ىلع ةكرب ةعاطلا هذه تناك هتدابعو هاوقتو هللا ةعاط ءابق دجسم ءانب نم دصقلا ناك ال )١(

 رجأ باوثلاو رجألا يف لدعت هيف ةالصلا تراصو «ضرألا عاقب لضفأ نم تراصف «ةعقبلا

 يذمرتلا هجرخأ «ةرمعك ءابق دجسم يف ةالصلا» :هلوقب لك هللا لوسر نع تبث امك ةرمع

 .(۳۸۷۲ مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا ثيدحلا ححص امنیب هنسحو (77 5 مقر)

 ةيصعملا هذه تناك نينمؤملا نيب قيرفتلاو رفكلا رارضلا دجسم ءانب نم دصقلا ناك الو

 مدهب هباحصأ ةي هللا لوسر رمأو ءأدبأ هيف مقي الأ هيبن هللا رمأف ءةعقبلا هذه ىلع امؤش

 .هقيرحتو دجسملا اذه

 هةلالض ىلع سانلا نأ نظأ ةيلهاجلا يف انأو تنك :لاق هنع هللا يضر ةسبع نب ورمع نع (۲)

 ةالص لص : ويم هللا لوسر لاق هيفو ...ناثوألا نودبعي مهو ءيش ىلع اوسيل مهنإف

 نيب - علطت نيح  علطت اهنإف عفترت ىتح «سمشلا علطت ىتح ةالصلا نع رصقأ مث حبصلا

 لقتسي ىتح ةروضحم ةدوهشم ةالصلا نإف لص مث «رافكلا اه دجسي ذئنيحو «ناطيش ينرق

 نإف لصف ءيفلا لبقأ اذإف «منهج رجست ذئنيح هنإف ءةالصلا نع رصقأ مث .حمرلاب لظلا

 سمشلا برغت ىتح ةالصلا نع رصقأ مث رصعلا يلصت ىتح «ةروضحم ةدوهشم ةالصلا

 .(۸۳۲ مقر) ملسم هجرخأ «....رافكلا اه دجسي ذئنيحو ناطيش ينرق نيب برغت اهنإف



QDايم وتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 ."”لاَكشإلا لوريل ؛َيلا ةأسلا ىلإ ةَلكْممْلا ةلاسا دَر :ةثلاثلا

 .َكِلذ ىلإ َجاَتْحا اَذِإ ىتْْلا ٌلاَصْفِيْسا :ةعبارلا

 عِناَوَلا َّنِم الت اإ هب سأب ال ردنا ةَعَقبلا ٌصيِصْخَت نأ :ةسماخلا
 ا ةّيلهاتملا ِناَنْوَأ رم ٌرَكَو هيف ناک اذِإ هْنِم عنملا :ةسداسلا

 .ولاَوَر َدْعَبْوَلَو مهِواَيْعأ ْنِم ذيع هيف َناَك اذ نم عَ :ةعباسلا

 FN GENS :ةنماثلا

 هدصقي 1 ولو «ْمِهِداَيْعَأ يف َنيِكر شما ٍةَماَشُم ْنِم ردح ا :ةعساتلا

 .ةَيِصْعَم يف َرْذَن ال :ةرشاعلا

 .كِلْمَي ال ايف َمَدآ نْبإل َرْذَ آل :ةرشع ةيداحلا

 لوزي ف م ىلإ صاخلا درو «قلظملا ىلإ ديقملا درو «نيبمملا ىلإ لمجملا در هنمو )١(

 .بارطضالا عفتريو لاكشإلا



 ED ديحوتلا باتك حرش

 باب-١١
 .هللا ريغل رذنلا كرشلا نم

 .[۷ :ناسنإلا] «اريطتسم مر مرش ناک اموی واخي ردن 3 : ىلاعت هللا لوقو

E e E PE E4 د11 هنأ إم ودك  
 ۲۷١[. :ةرقبلا]

 ْنَم» :َلاَق لي هللا َلوُسَر نأ - اَهْنَع هللا َيِضَر - ا

 "(هِضْمَي الق هللا يعي نأ َرَدَن ْنَمَو ُهْعِطيْلَ طب د هللا َعيِطُي ْنأ دذ

 : لئاسم هيف

 .رذنلاب ِءاََولا بوج :ىلوألا

 كرش هللا ٍرْيَغ لإ ةفرَصَق لل ةداَبِع ئوك تب اِ :ةيناثلا
€ 

 .هب ۶ افّولا زوج ال ةيصخم ا َرذَ نأ :ةثلاثلا
 رم

 امسئب هللا ناحبس» :هظفلو ١54١( مقر) ملسمو (5595 مقر) يراخبلا هجرخأ )١(

 كلي ال اميف الو ءةيصعم يف رذنل ءافو ال .اهنرحنتل اهيلع هللا اهاجن نإ هلل ترذن .اهتزج
 .«دبعلا



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا 2

 باب 7
 3 غب ةذاعتسالا كرشلا نم

 اهر مودا أ َّنِم لا نوذوعب نينولا نم لاج نك متا :ىاَحَت هللا لوقو
 ١[. :نجلا]

 ا ةازخ نقر
 1 .ّقَلَخ اَم رس ْنِم ِتاّماَتلا هللا ٍتامِلَكِب ُدوُعَأ :َلاَقَك ًالزْنَم ٌلّرن ْنَم» :ُلوُقَي

 .ملسم هاور '"”(َكِلَذ ِلْْنَم ْنِم لري ىتَح ٌءِيَش رضي

 :لئاسم هيف

 .نجلا ةيآ ريسفت :ىلوألا

 > .كدَّكلا نم : م هن وك :ةيناثلا

 و e : َءالْعلا َّنَأل ؛ثييحلاب كلذ َلَع ُنالْدِيسالا :ةثلاثلا
 ."”ةلزش ٍقوُلَخَلاب َةَداَعَيْسالا ّنأل :اوُلاَق ؛ٍةَقوُلْ ْدْيَغ هَل تاگ

 .راَصِتحا ّعَم ِءاَعَدلا اذه ُةَليِضَ :ةعبارلا

 ِبْلَج وأ ده فک ْنِم ؛ةيوَيند ةعفنم هب لصحي ِءْىَّنلا نگ نَا :ةسماخلا
 وع 2

 .ك دَّشلا 0 عفت

 )١( مقر) ملسم هجرخأ ۲۷۰۸(.

 ٠ )۲( ىواتفلا عومجم يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )١/7757(: 500

 هللا مالك نأ ىلع هب اولدتسا ام اذهو «قولخمب ةذاعتساالا زوجي ال هنأ ىلع هريغو دمح أك

 .كلذب رمأو هللا تاملكب ذاعتسا هنأ ةا ىنلا نع تبث هنأل :اولاق «قولخمب سيل



 ديحوتلا باتك حرش

 باب ۲

 هريغ وعدي وأ هللا ربغب تيغتسُي 58 ثيغتسي نأ كرشلا نم

 e اب سل ےس ر

 امضي الو كع ال ام هللأ ن بود د نم َعِدَت ال کوو :ىلاعت هلا لوق

 وام E O ريشا قار
 AEG رتل E اع و COE 00 ري كدر
 ١7[. :توبكنعلا]  هودبعأو فرا ي أ دنع اوف وغلب ف9 39 .[١٠ال-١1 ال

 مدي ميلا AAA ل وتاب نم اوعي نَّمِم لأ ْنَمَو# :ُهَلْوَف

 ناتيآلا برفک مهمَداَصب اونا ادعا حل اوئاک سالا ري ار هنو ر

 وسل ا 68 داتا تي م سا :لاَعَت لوقو .[1 6 :فاقحألا]

 7000 1 هل و ےس ےس م هلأ ض دلا ءال

 افط مكحلعجيو

 واتسب ٌناربَّطلا ىَوَرَو

 كح ا ا 3

 رس

 نني يزز ا يلا نامر يف ناگ هلآ
 ےہ

 ت 0 7ع 7 0-2 و م

 للاب ْثاَعَتْسُي اَنِإَو ءيب ثاغتسُي ال هنإ» : یب

 هريغ وعدي وأ هللا ریغب ثيغتسي ةتسب نأ كرشلا نم

 فرص نم) :نأ وهو «ركألا كرشلا دح يف قباسلا طباضلا تمهف ىتم

 .ثيدحلا نسح وهو «ةعيه نبا ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور )٠١/١357(:



MDديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا  

 ىلاو يتلا ةثالثلا باوبألا هذه تمهف .(كرشم وهف هللا ريغل ةدابعلا نم ائيش
 > .اهنايب فنصملا

 .ةعاطلا رذنب ءافولاب ةَ ينلا رمأو «هب نيفوملا هللا حدم ةدابع رذنلا نإف

 .ةدابع وهف هب رمأ وأ هب ماق نم ىلع ىثنأ وأ عراشلا هحدم رمأ لكو
 لاوقألاو لامعألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا) :ةدابعلا نإف

 نم هدحو هب ةذاعتسالاب هللا رمأ كلذكو .كلذ نم رذنلاو (ةنطابلاو ةرهاظلا

 ناميإ هل اهصالخإ هذهف ءةقشمو ةدش لك يف هب ةثاغتسالابو ءاهلك رورشلا
 35 .ديدنتو كرش هللا ريغل اهفرصو ديحوتو

 يه ةثاغتسالاو .لاوحألا لك يف ماع ءاعدلا نأ «ةثاغتسالاو ءاعدلا نيب قرفلاو

 ءاعدل بيجملا وهو «هدحو هلل هصالخإ نيعتي كلذ لكف «دئادشلا ةلاح يف هلل ءاعدلا

 وأ يلو وأ كلم وأ يبن نم هريغ اعد نمو «”نيبوركملا تابركل جرفملا نيعادلا
 جرخ هنأ اكو «رفاک كرشم وهف هللا الإ هيلع ردقي ال |يف هللا ريغب ثاغتسا وأ «مهریغ

 عفدلاو عفنلا نم هدنع سيل قلخلا نم ًادحأ نإف ؛لقعلا نم ًاضيأ درجت دقف نيدلا نم
 .مهنوؤش لك يف هللا ىلإ ءارقف لكلا لب هريغ نع الو هسفن نع ال «ةرذ لاقثم

 نم هللا ىلع مركأ ئش سيل» :لاق ةي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف )١(

 نباو (479 مقر) يذمرتلاو ۷١١( مقر) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ «ءاعدلا

 هقفاوو .دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )٤۹١/۱( مكاحلاو (۳۸۲۹ مقر) هجام

 ظ .(61774 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «يهذلا

 «هيلع هللا بضغ هللا لاسي مل نم» :لاق لب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 (7 75 5737 مقر) يذمرتلاو (5094 ء10۸٦ مقر) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ

 ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هنسحو )44١/١( مكاحلاو (۳۸۲۷ مقر) هجام نباو

 .(5105 مقر)



 MD ديحوتلا باتك حرش

 :لئاسم هيف

 .صاح ا َلَع ٌماَعلا ِفْطَع ْنِم ةَناْعِتْسالا لع ِءاَعَدلا َفْطَع نأ :ىلوألا
 . رضي الو كفي ال ام هلأ نوذ نم عَ الو : ِهِلْوَق فت :ةيناثلا
 .ثمكألا ك كلا وه اذه نأ :ةثلاثلا
 .َنيِلاَظلا َنِم َراَص ِهِربَِل َءاَصْرٳ ُهّلَعْفَي ْوَل سالا َحَّلْضأ نأ :ةعبارلا
 .اًهَدْعَب يَا ةيآلا ريس :ةسماخلا
 .ًارفُك هِنوَك مم ايَْدلا يف عَمْني ال كلذ نوک :ةسداسلا

 .ةكلاتلا ةيآلا سقت :ةعباسلا

 اک ؛هللا َنِمَألِإ يِ ال ٍقّْرلا َبََط نأ :ةنماثلا
 .ٍةعباّرلا ةيآلا ريق :ةعساتلا
 .هللا َرْيَغ اَعَد رم لأ ال ُهّنَأ :ةرشاعلا

 .هنع يردي ال يِعاّدلا و ءاَعُذ نع ٌلِفاَخ هنأ :ةرشع ةيداحلا

 .هَلهَيَواَذَعَو يعادل ٌوُعْدَا ٍضْعُبِل ٌبَبَس َةَوْعّدلا َكْلَت نأ :ةرشع ةيناثلا
 .وعْدَمْلِل ٌةَداَبِع ٍةَوْعَّدلا كلت يمس :ةرشع ةثلاثلا

 .ءآ م 7
 ا ا

A 

 مس

- 4 

 .ٍةداَبِعلا كليب وعملا رك :ةرشع ةعبارلا يو 0

 سالا لأ نك بَ يه ه وله نأ :ةرشع ةسماخلا

 ٍةَسِماَحلا ِةَيآلا رسمت :ةرشع ةسداسلا
 و و

 بيجي الل هن لي نائذألا ةدمع ٌرارقِإ وهو «بيجحلا مالا :ةرشع ةعباسلا

 یب اذه ٍلْجَآلَو هللا الإ ٌرطْضْلا

 الا ديح وَلا ىح ب ىفطصملا ةياح :ةرشع ةنماثلا
 لا س ےس وع 8

 1 . هللا عم بدات



KDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 باب 4

 ر م رت كو و هول و ایک قلق اک رشا :ىلاَعَت هللا لوق

 وعذب لاو :ِهِلْوَقَو .[۱۹۲ -۱۹۱ :فارعألا] 02 تروُرضتي مسن لو

 ]۳ :رطاف] € ل ٍريِمَظَق ريمطف و نم ترمي ام ينود نم

 لا بر ْتَرِيُكَو ڍُحَأ موية يتلا جس :َلاَق سا ْنَع حيلا فَ
 چ 7 رثألا 5 كلل نسل :ٌتَلّرَنُ امه او موق حلف فيك »

 هلا لوُسَ حس هل - اههنع هللا يضر - َرَمَع نبا نع ِهيفَو ا

 ْنَعْلا َمُهَّللا» :رْخفلا نِ ةريخألا َمكَرلا يف عوكرلا َنِ ةأر حر اذإ لوي ا

 هللا لَرنأاف .(دمحلا َكَلَو اتر هديك نل هللا عوس» :لوقي اَم َدْعَب «(انالفو ًانالف

 نب ِنْب َناَوْفَص ىلع وڏي : ةياَوِر ينو 4 ءَ رم ألا یی كل سلو
 يأ ْنَع ونو "55 رمأْلا ّنِم كل سيل :تلزنف «ماسِه نب ِثِراَحْلاَو وِرْمَع

 كرب رنو :هْيَلَع َلِزنَأ نيج لَو هللا ُلوُسَر َماَق :لاَق ُهْنع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه
 - اًهَوْحَت َةَمِلَك وأ - شیر َرَشْعَم ايا :َلاَقَف .14 :ءارعشلا] € يبول توال

 يْغَأ ال بِلا دبع نْب ساع : اعيش هللا َنِم ْمُكْنَع ينغأ ال مُكَسْفْنَأ اوما

 تهر و ےس أ

 َىَش ٍرمَألَأ ّنِم كل سيل باب «يزاغملا باتك (۷۷۲ص) اقلعم يراخبلا هجرخأ (۱)
 .(۱۷۹۱ مقر) ملسمو ,4ميلَع بوت

 5١059(. مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)

 نسبا ظفاحلا لاق 4507١(« مقر) رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ًالسرم يراخبلا هجرخأ (۳)
 لعلو توب موي اوملسأ دق مهامس نيذلا ةثالثلاو 20 يرابلا حتف يف رجح

 4س رمأْلا نم كل سلو :ىلاعت هلوق لوزن يف رسلا وه اذه



 لفل ا

 ايو اا 1 ٍلوُسَر َةَمَع ةيِفَص اي ئيش هللا َّنِ كن

 "اعيش هللا َنِم ِكْنَع ينْغَأ ال ِتِْش ام يلام ْنِم ينيَِس يح محن تب ُةَمِطاَ

 باسل

 4 ر نولي مو ایس قل ال ام نوکری ٭ :ىلاعت هللا لوق
 ةيلقنلا نيهاربلا نم هل ديحوتلاف «هتلدأو ديحوتلا نيهارب يف عورش اذه

 ءامسألا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوت :نيديحوتلا نأ مدقتف ."هريغل سيل ام ةيلقعلاو
 ف دحوتملاو «ربدتلاو قلخلاب درفتملاف ءاهمخضأو هنيهارب ركأ نم تافصلاو

 )١( مقر) ملسمو (۲۷۵۳) مقر) يراخبلا هجرخأ 5١5(.

 لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق (0)

 نأو «ةدابعلاب هللا دارفإ ديحوتلا نأل «ديحوت هلك نيدلاف :(۲۸۹ - ۲۸۸ /۳) ةيدجنلا

 لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا ةدابعلاو «نيدلا هل ًاصلخم هدبعت
 لمعو ناسللا لوقو هلمعو بلقلا لوق كلذ يف لخديف «ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاو

 :ىلاعت ها اعلا وسم ل احا تايهنملاو تاروظحملا كرتو «حراوجلا

 4 500 َنوُقَنَت مُكّلَعل کین نم َنِدَلاَو مکمل ىِدَلأ کیر اوڈیغا شالا اات
 صلخي نأ دبعلا ىلع نأ تفرع اذه تفرع اذإ ءهيف ةموصخلا نأل «ةدابعلا يف ديحوتلاب

 وار اع ق ا نقف هرقل كلذ: وم انيق ريغ نه ناز ةلايعاو ةلازقأ

 ةبسم نمضتو هب لدعلاو هبرب ةيوستلا هكرش ىضتقا اذإ ةيلكلاب لاز امبرو «هناميإو هديحوت

 يف كرشلا كلذ نع هسفن سدقيو ىلاعت برلا هزني اذهو ءاهنمضتي ربكألا كرشلا نإف «هلل

eكير نحس 4( کتب مَع لسو وتا نحس  

 «تيتلا بد ب دنن ي تورلا لع مكسر و ترش اع یل تر
 4 تيرشتلا م ا امو ھا کیش
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 7 .هاوس ةدابعلا قحتسي ال يذلا وه .هوجولا عيمج نم قلطملا لامكلا
 هللا عم ذيع نمو «نيقولخملا فاصوأ ةفرعم «ديحوتلا نيهارب نم كلذكو

 مهلك ءاهريغو رجحو رجش نمو رشبو كلم نم هللا نود نم دبعُي ام عيمج نإف
 مهو ًاثيش نوقلخي الو «ةرذ لاقثم عفنلا نم مهدي سا ؛نورجاعهلا لإ ءارش

 وه ىلاعت هللاو ارو الو اال و E E ارض نوكلمي الو نوقلخي

 .عفانلا راضلا ءاهلك رومألل ربدملا .ءقوزرم لكل قزارلا وهو «قولخم لكل قلاخلا

 دصقي.هلو «ءيش لك عجري هيلإو ,ءيش لك توكلم هديب يذلا «عناملا يطعملا

 ظ .ءيش لك عضخو:دمصيو
 ةريثك ا هللا هداعأ ئذلا ؟ناهربلا اذه نم مظعأ ناهرب يأف

 يلقن يعمس ليلد هنأ امك ءيرطف يلقع ليلد وهف «هلوسر ناسل ىلعو هباتك نم
 .'"'”كرشلا نالطب ىلع كلذك ليلدو «قحلا هنأو هللا ديحوت بوجو ىلع

 مهسمأو هيلإ قلخلا برقأ عفن كلمي ال قالطإلا ىلع قلخلا فرشأ ناك اذإو

 ا شاب كرشأ نمل اًتف ؟هريغب فيكف ؛امحر هب

 .هنيد بلس امدعب هلقع بلس

 ناهرب ربكأ قلطملا لامكلا يف هدحوتو هتمظع تافصو ىلاعت يرابلا توعنف
 .وه الإ ةدابعلا قحتسي ال هنأ ىلع

 رطف هناحبس هللاف )170/٠١١(: ىواتفلا عومجم يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )١(

 اًبحم هللاب ًافراع بلقلا ناك داسف الب ةرطفلا تكرت اذإف .هدحو هتدابعو هتبحم ىلع هدابع

 .هدحو هل ادباع هل

 هنأب هصيصختو هشبحمو هللا ةفرعم مزلتست ةرظفلاو :( 844 /17) يف هللا همحر ًاضيأ لاقو

  ًارسفم ءاج امك «هللا الإ هلإ ال :لوق ىنعم وهو .ديحوتلا وهو دبعلا ىلإ ءايشألا بحا
 .(مالسإلا ةلم ىلع» يورو .«ةلملا هذه ىلع دلوي دولوم لك»



 ديحوتلا باتك حرش

 .ٍنْيتيآلا رسمت :ىلوألا
22 aع  

 .دحأ هصق :ةيناثلا

 .ةالصلا يف نونمّوي ءايلو الا تاَداَس هفلخو ءْنيِلَسَرملا ديس تونق :ةثلاثلا ا كوم وو سوفا ل ردو ی رع دعا دوو ق 227
 ا

 .ٌراَمُك ْمِهْيَلَع ٌوْعْدَلا نأ :ةعبارلا

 ممي ْمُهَحَش :اَهْنِم ؛ِراَمُكلا ُبِاَغ اًهّلَعَف ام َءاَيْشَأ اوُلََف مَا :ةسماخلا

 .مهّمَح وب مَا مم لتقل ليثْنتلا :اهنمو ولن َلَع ْمُهٌصْرِحَ
 . ءىس رمل نم كل سل » :َكِلذ يف ِهْيَلَع هللا رن :ةسداسلا

 .اونمآف مهيلع باتف 4ْمُهَبْذَعُي وأ مولع بوس وأ :ُهّلْوَق :ةعباسلا

 .لزاَوَنلا يف ٌتوُئَقلا :ةنماثلا

 .مهئابآ ِءَْسَأَو ْمِهِئاَْسَأِب ةالَّصلا يف ْمِهْيَلَع وعملا ُةيِوْسَت :ةعساتلا

 .ِتوُنَقلا يف نّبَعْلا نْعَل :ةرشاعلا

 4 هول هيلا کیري ذأ » :ِْيَلَع لز ل هل ُهْنَّصِو :ةرشع ةيداحلا
 لإ هيبسب بيث ام َلَعَف ُتْيَحِب ؛رمألا اڌه يف لكك ُهَدِج :ةرشع ةيناثلا

 .نآلا ٌمِلْسُم ُهَلَعْفَي ول ٌكِلَذَكَو ءنوثجلا

 لأ

 مظعأ نم اهبر اهاطعأ ام الإ «لامكلا نم امل سيل هنأو ءاهنوؤش لك يف اهبر ىلإ

 .اهنم ءيش ةيهلإ نالطب ىلع نيهاربلا
 هدحو هللا ةدابع ىلإ ةفرعملا هذه هترطضا قلخلا فرعو هللا فرع نمف

 فرصناو «هناکرأو هبلقو هناسلب هركشو هدمحو «هيلع ءانثلاو هل نيدلا صالخإو

 .ملعأ هللاو ءًاعمطو ًءاجرو ًافوخ نيقولخملاب هقلعت



 دمرت ياش نيك لوح 65

 اعيش هللا ّنِم َكْنَع يِنْغأ ال :ٍبرْملاَو د دعب الل اي ُهَلْوَق : :ةرشع ةثلاثلا

 َوُهَو لص اَذِإَف “ايس هللا َنِم ِكْنَع ين آل !دمَحُ َتْنب َةَمِظاَق اي» :َلاَق ىّتَح
 ال هنأ ناَسْنِإلا َنَمآَو «َنيِئاَعلا ِءاَسْن ِةَدّيَس ْنَع ايس يِنْغُي ال هنأ َنيِلَسْوملا ديس

 ديِحوتلا ُهَل ندي ؛ 5 ميلا سالا صار بوف يف حقو ف رقت م یخ ا الإ لر
 .نيدلا ب ةَبْرْعَو



 QM ا تاك حرش

 باب 6
 وهو نحل اولاق مکر لاق ادام وُاَق رھیو نع رم اِإ ی :یلاعت هللا لوق

 YY] :أبس] 4 ينل یکن ركل نعل

 ىَضَق اَذإ» :لاق لب يتلا نع - ُهْنع هللا َيِضَر - َةَرْيَرُه يبأ ْنَع حيجصلا يف

 َلَع ٌةَلِسْلِس هناك e اًهَيحنْجَأ ةكئاللا ِتَيَرَص ءاََّسلا يف رمألا هللا
 اس مع

 2 م ,ET o 5م _ رس + و رش سس لل و ع ے2 هع حف مےں م

 قحلا اولاق محّير لاق اذام | لاق مهيولق نع عرف اذإ وح * .كلذ ْمُهذفنَي ناوفَص

 ثيدح نم دواد وبأ یورو :(۲۷۹ - ۲۷۸ /۲) قعاوصلا رصتخ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۱)

 حيبص نب ملسم نع شمعألا نع ريرضلا ةيواعم وبأ انثدح «باكشأ نب نيسحلا نب يلع
 لهأ عمس يحولاب هللا ملكت اذإ» لكي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع قورسم نع

 مهيتأي ىتح كلذك نولازي الو نوقعصيف ءافصلا ىلع ةلسلسلا رجك ةلصلص ءامسل

 :لاق ؟كبر لاق اذام ليئاربج اي :نولوقيف «مهبولق نع عرف ليئاربج مهءاج اذإف «ليئاربج

 ةيآلا هذه ةباحصلا رسف دقو .تاقث ةمئأ مهلك دانسإلا اذهو «قحلا «قحلا :نودانيف .قحلا

 لماك نب دمحأ انثدح :هريسفت يف هيودرم نبا ركب وبأ لاقف .حيحصلا ثيدحلا اذه قفاوي ام

 نابع نبا نعي نع يا ادع يدع اخرج يبأ انثدح «دعس نب دمحم انثدح «فلخ نبا

 ملا رهو ىلا الع در لاق ادام اوُلاَف مهيولق نع عرف ادل | هّوح# :ىللعت هلوق يف

 نم لوسرلا اعد ب دمحم ىلإ هلالج لج رابجلا ىحوأ امل :لاق [؟ :ابس] «ٌُريَكْلا

 نع فك اهلنا :ىدولاب لکی راش توم ةكتوللا تف «يضولاب هل نول
 هنأو ءاقح الإ لوقي ال ىلاعت هللا نأ اوملع «قحلا :اولاق ؟ىلاعت هللا لاق امع اولاسف مهبولق

 هوعمس املف ءافصلا ىلع ديدحلا توصك يحولا توصو :سابع نبا لاق .دعو ام زجنم

 .ريبكلا يلعلا وهو قحلا :اولاق ؟مكبر لاق اذام :اولاق مهسوؤر اوعفر املف ادجس اورخ

 ريسفتلا مهريغو ديمح نب دبعو متاح يبأ نباو ريرج نبا هب يوري «فورعم دانسإ اذهو

 تاقث مهو ملعلا لهأ نيب لوادتم دانسإ وهو «سابع نبا نع هريغو
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 َّقْوَف ةضعب ُهضعب اذكه عْمّسلا ق ر قِرَتْسُمو عْمّسلا قرت ق رسم اهعَمسيف .(ررلأ ُنلَعْلا وهو

 هين کیک ج IEE و .«ٍضْعَب

 وأ ِرِحاَّسلا ِناَسِل ىلع اهيِقلُي ىَّنَح تخت ْنَم َلِإ ُرَحآلا اهيل م هت نم لإ
 بري کرنا ْدُيْنَأ لبق اَماَقْلَأ ابرو ا 1 تايقل ِنِهاَكلا

 ُقَّدَصُيَف .اذكَو اذك :اذكَو اَذَك موي انل لاق ْدَق سيلا :لاقُيف .ِةبْذك ةئام اَهَعَم

 "اسلا َّنِم ْتَعِمس يتلا ٍةَمِلكلا َكِْتب
 اَذإ» :الک هللا ل وُسَر لاق :َلاَق - هع هللا يضر - َناَعْمس ِنْب ساوثلا ِنَعَر

 وأ (ةَمْج ر هلم اولا تذل يخلاب ملكت رخألاب يحوم نأ لاما ار

 ا لهآ 3 لجو َّزَع هللا نم ًافْوَح ةَديِدَش ٌةَدَْعَر» :ّلاَق

 هللا ملكي ليج ر عْفْرَي ْنَم وأ نويَ دج ِهلِل اوُرحكو اوُقِمَص

 r E ياللا لع لير ر م .دارَأ اهب یخو

 لِي مهلك نووي وكلا علا َوهَو یَا لاق :لیربچ لوق ؟لیراچ ای تبر
 و ع هللا ر َرَمأ ُتْيَح لإ يخّوْلاب ٌليِربَج يهني .ليراج لاق ام

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ٤١١١(.

 0١80( مقر) ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ”35١( مقر) ديحوتلا يف ةميزخ نبا هجرخأ (۲)

 ققحم اذكو «ةنجلا لالظ يف ينابلألا هفعضو (774 مقر ٠١97 /۳) ةعيرشلا يف يرجآلاو

 .ةعيرشلا
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 باب (
 رع 7 ر

 4 زهبولق نع عزفاذإ ةوح# ىلاعت هللا لوق

 ءكرشلا نالطبو ديحوتلا بوجو ىلع رخآ ميظع ناهرب ًاضيأ اذهو
 لءاضتت ىتلا ءهتمظعو برلا ءايربك ىلع ةلادلا صوصنلا ركذ وهو
 ملاعلاو ةكئالملا هل عضختو «ةميظعلا تاقولخملا ةمظع اهدنع لحمضتو
 مه ىدبتت وأ همالك نوعمسي امدنع مهتدئفأ تبثت الو .يلفسلاو يولعلا

 هتمظعب ةفرتعم «هلالحخل ةعضاخ اهرسأب تاقولخملاف .هدجمو هتمظع ضعب

 ال يذلا «برلا وهف هنأش اذه ناك نمف «هنم ةفئاخ «هل ةعضاخ «.هدجمو

 نمو «وه الإ هلأتلاو ميظعتلاو ركشلاو ءانثلاو دمحلا وأ ةدابعلا قحتسي

 ءايربكلاو قلطملا لامكلا نأ امكف .ءيش قحلا اذه نم هل سيل هاوس
 اهب فصتي نأ نكمي ال ءهّلل اهلك قلطملا لامجلاو لالجلا توعنو ةمظعلاو

 ال يذلا صاخلا «ىلاعت هقح اهلك ةنطابلاو ةرهاظلا ةيدوبعلا كلذكف «هريغ
 ."'""هجوب كراشم هيف هكراشي

 تايآلاو :(4١5ص) ديجملا حتف يف هللا همحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاق )١(

 الإ هلإ ال نأ ةداهش لولدم وه يذلا ديحوتلا ررقت ثيداحألاو بابلا اذه يف ةروكذملا

 هنم فجرتو «ةباهمو هنم ًافوخ همالك نم كالمألا قعصت يذلا ميظعلا كلملا نإف ءهللا

 .هقلخ عيمج نع هانغو هزعو هكلمو هتردقو هملعو هتافصو هتاذ يف لماكلا .تاقولخملا

 القع الو ًاعرش زوجي ال هتمكحو هملعل مهيف هفرصتو هردق ذوفنو هيلإ اعيمج مهراقتفاو

 ابر بوبرملا لعجي فيكف «مهيلع هقح يه ىتلا هتدابع يف هقلخ نم اكيرش هل لعجي نأ
 :لاعت لاو. نورك تكي اصلا ناهس ا ؟ نيكرشلا لرفع تهد هيا 1؟|وويعم ديعلاو

 يو ادع مخدر مص دق چ ادب ميلا نإ ہل ألو توتشلآ ىف نم لڪ نإ
N,عيمجلا ناك اذإف [46 97 :ةمايقلا] «اَدَرَف َةَملِيَقْل م  EE 

 لسرأ دق مث ؟عادتبالاو عارتخالاو يأرلا درجمب لب ؛ناهرب الو ليلد الب اضعب مهضعب
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 : لئاسم هيف

 .ةيالا سفت :ىلوألا

 ّلَع قلعت ام ًاصوصخ ِهِكْرَّدلا ٍلاَطْبِإ َلَع ِةَّجحلا َنِم اهيف ام :ةيناثلا

 ا نیر ررر ن ا لق يلا ةيآلا َيِهَو ءَ اصلا

 .[77 :أابس] 40 ريل نعل وهو نحل اولا »: ِهِلْوَق سفت :ةثلاثلا

 00 .كِلذ ْنَع ْمِاَوُس ٌبّبَس :ةعبارلا

 كو اذك ٌلاَق» :ِهِلَوَِ كلذ دعب َدْعَب مهي لیربج نأ :ةسماخلا

 .ليريج ُهَسْأَر ُعَهْرَي ْنَم لَو نا رك :ةسداسلا

 ا 2 ِتاَواَمّسلا لهأل ُلوُقَي هنأ :ةعباسلا
 .ْمُهَلُك ٍتاَواَمَّسلا لهآ محي َيْنَحلا نأ :ةنماثلا

 يا س و

 . هللا مالک تاّواسلا فاجر :ةعساتلا

 هل هرم ُتْيَح لإ يخّولاب يهني يذلا وه ليج نأ : ةرشاعلا

 .نطاشلا قارتا ٌرْكِذ :ةرشع ةيداحلا

 ًاضعَب مهِضْعَب بوكر ةَمِص :ةرشع ةيناثلا

 .باَهّشلا ٌلاَسْرِإ :ةرشع ةثلاثلا
 ٠ 7 ٤ وو  | PFتاء 1

 نذَأ يف ايق ها و ءاَهَيِقْلُي نأ َلْبَق ُباَهَّشلا كردي ةرات هنأ :ةرشع ةعبارلا

 هكردي د نأ لبق سنإلا َنِم هيلو

 .هّللا هيل ا ا كلذ نع مهرجزت ىلإ 0



SD a تاك a 

 .ناّيخألا َصَْب ٌقَّدْصَي نِماَكلا ْنْوَك :ةرشع ةسماخلا

 .ةبذك هام اهَعَم بذي هنوك :ةرشع ةسداسلا

 .ءامّسلا َنِم تَعُس يتلا ٍةمِلَكلا كلت الإ هبِذَك فَدَصُيَ هنآ :ةرشع ةعباسلا

 9 نورتي لو ودا دوما ب الطبال سولا لوب :ةرشع ةنمانل

 ايوْطَمْحيَو َةَمِلَكلا َكَلَي ٍضْعَب ْنِم ْمُهَصْعَب ىَقَلَتي م وک ا ا
 ل

 .ةَلطَعملا ةيرعشألل ًافالخ ِتاَمّصلا ُتاَبْنِإ :نورشعلا

 .لجو رع هللا نم ةع ىلا فجل َكَْيَدَأ خيرت :نورشعلاو ةيداحلا
Ld 

 .ادجش هلل نور مَ : نورشعلاو ةيناثلا



CEDديجوتلا دصاقم يف.ديدسلا لوقلا : 

 ةعامشلا باب 11

 EEE َنوُفاَحي نيل هب رذنأو# : لجو رع هللا ٍلْوَقَو

 :رمزلا] € ميج ٌةَحقَّصلآ هني ل ¥:ەلۇقو. [ ١ :ماعنألا] 4 ٌعيَِشس الو ىو ونود نم

Léاد نم 9: ِهِلْوَقَو  eهلوقَو ۲٠١[. :ةرقبلا] € ءدنذإب لإ : 

 نمل هنأ ذاب ل دي ١ ام الإ اك ا ل بوسا ىف ِكَلَم ن رکو #
 ال هلأ نود نم تمر بدلا ادا یی :ِهلوَقَو ۲١ :مجنلا] 4ل نرو ای
 : بك امو ٍضْيَأْلا ىف او ِتوسَسلا ف رد َلاَقْتِي توتي

 ره اك یک مل عم نم الإ دن هَل مَ Eo رييط نت يول اك
 .[73 ۰۲۲ :أبس] ريكا ُنلَعْلأ وهو نحل اولا كك 16 الك طي ع

 نوي نأ یف وكلا وپ ییا لك هاو مع هللا یمن :"”ساّعلا وُبأ لاق

 عمن ال اأ َنييف ةعافشلا الإ ب لو «ه او نوک وأ هنم طش أ م هرز

 .[۲۸ :ءايبنألا] 4 نصبوا نمل لإ كروتْفم د الو :َلاَ امك ؛برلا هل آ َنذَأ ني الإ

 AEE ا ا

 :هل لامي ك .ًالّوأ ةَاَمَسلاب أدبيا ُةَدَمْيو هر جسق يأ هنآ لک لا ربح

 ey َلاَقَو . "”ةَقَّصت ْعَفْشاَو ا لك (عَمسي د لقو كسار 1

 ."”ويْلق ْنو ًاصِلاح هلل الإ هلإ ال : اق ْنَم» :َلاَق ؟َكِتَعاَفّسِب سانلا ٌدَعْسأ ْنَم

 .ىلاعت هللا همحر ينارحلا ةيميت نبا مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ مالسإلا خيش وه (1)

 .)4۳ مقر) ملسمو ٩ مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(44 مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)



 QD ديحوتلا باتك حرش

 .هللاب كرْشأ ْنَِل ْنوُكَت آلَو هللا ٍنْذِإ صآلخإلا لهل ةَعاَمَّسلا َكّلِيَ

 مهلا رولا صالخإلا ٍلْمَأ ىلع لضم يذلا َوُه تابش هلل :

 .دوُمْحمْلا ماقا لايو ُهَمِرْكُيِل «َعَمْسَي ْنأ هَ ا َنْؤَأ ْنَم ِءاَعُد ٍةَطِساَوب

 يف هذ َةَعاَمّسلا َتَبْنَأ اِهو كرش اًهيف ناك ام ُنآرَقلا اهاَمَن يتلا ةَعاَمَسلاَ

 "”صالخإلاو ِديِحْوَتلا لهأل الإ ُنوُكَت آل اَّتأ لي يينلا نيب ذَقَو .َْعِضاَوَم
 همالک ىهتنا

 ر
 ا ل ا ع ےس

0 

١ 3-3 

 ةعافشلا باب

 نورربي نيكرشملا نأل «باوبألا هذه فيعاضت يف ةعافشلا فنصملا ركذ امنإ

 انملع عم «مهوعدن نحن :مههوقب ءايلوألاو ءايبنألاو ةكئالملل مهءاعدو مهكرش

 ةيلاع تاماقمو اميظع ًاهاج هللا دنع مهل نإ ثيح نكلو .نوكولمت نرقولخم مهنأ

 دنع ءاهجولا ىلإ برقتي امك «هدنع انل اوعفشيلو «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل ؛مهوعدن

 .مهبرآم كاردإو مهتاجاح ءاضقل طئاسو مهولعجيل «نيطالسلاو كولملا

 لك هفاخي يذلا كولملا كلم ميظعلا هللا هيبشت وهو «لطابلا لطبأ نم اذهو

 ءارزولاو ءاهجولل نيجاتحملا ءارقفلا كولملاب  اهرسأب تاقولخملا هل عضختو «دحأ

 مهتوق ذوفنو مهكلم ليمكت يف

 ءاش نإ ةلئان يهف «ةمايقلا موي ةعافش يتوعد تابتخا ينإو» : ةي هللا لوسر لاق دقو )١(

 اضيأ لاقو ١194( مقر) ملسم هجرخأ «اًئيش هللاب كرشيال يتمأ نم تام نم ىلاعت هللا

 .ةعافشلا نيبو ةنجلا يتمآ فصن لخدي نأ نيب ينريخف يبر دنع نم تآ يناتأ» : ال

 4١) مقر) يذمرتلا هجرخأ «ائيش هللاب كرشي ال تام نمل يهو .ةعافشلا ترتخاف

 .(07 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو



GEDديجوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 هنأو هل هلك كلملا نأ امك .هل اهلك ةعافشلا نأ نيبو «معزلا اذه هللا لطبأف

 الإ ىضري الو «هلمعو هلوق يضر نمل الإ نذأي الو «هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي ال

 .هل لمعلا صالخإو هديحوت

 .ةعافشلا نم بيصن الو ظح هل سيل كرشملا نأ نيبف
 «ةصاخ صالخإلا لهأل ةعافشلا يه امنإ :هنذإب عقت يتلا ةتبثملا ةعافشلا نأ ع

 وه هنأو هل عوفشملا نع اوفعو هنم ةمحرو «عفاشلل ةماركو هنم ةمحر «هنم اهلك اهنأو
 ٠ .دومحملا ماقملا هلانأو ءاهيف ايب دمحم نذأ يذلا وهو «ةقيقحلا يف اهيلع دومحملا

 ركذ دقو .''"ةعافشلا يف لوقلا ليصفت يف ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام اذهف

 اودا يآ :ىلاعت لاق 7٠١ 55١(: /۱) نافهللا ةثاغإ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 ب لُث ايل توليب لو ایس کن ال اواكح ولو لف ءاعقش کا نود نم
 نمل ةعافشلا نأ ربخأف .[45 ۳ رمزلا] € ضياَلاَو توما كلم هَل اًميِج ٌةَعفَّملَ

 محريل هسفن ىلإ هسفنب عفشي يذلا وهف هدحو هللا وهو «ضرألاو تاوامسلا كلم هل

 يذلاو «هل يه امنإ ةقيقحلا يف ةعافشلا تراصف «هيف عفشي نأ ءاشي نمل وه نذأيف «هدبع

 هسفن نم هتدارإ يهو «هسفن ىلإ هناحبس هتعافش دعب هرمأو هل هنذإب عفشي امنإ هدنع عفشي

 «مهقفاو نمو نوكرشملا ءالؤه اهتبثأ يتلا ةيكرشلا ةعافشلا دض اذهو «هدبع محري نأ

 الو اي نيت نک شفت یخ ا اموی وقت :هلوقب هباتك يف هناحبس هللا اهلطبأ يتلا يهو

 امم اوُقِفنَأ اًوْنماَء نذل اهياني# :هلوقو ٠١١[ :ةرقبلا] © ةع هع الو لذَع اهن لبق

 لاقو ۲٠١[ :ةرقبلا] 4 ةَ لو لح آد دي مب ال موب أب نأ لبق ني مك
 فَ الو لَو يزود نی مھل سیل ھی لإ ارض نأ نواب نیلا وب ٌرِذنأَوط :ىلاعت
 سه امو ضرألاو تولا قلح ىل هلا :لاقو ٥١[ :ماعنألا] € ج درم مَ
 ٤[. :ةدجسلا] عيف ا ميو نم وزود ني مک ام شرملا ل ئوتسأ ر ايا ةَ ف

 وه نذأ هدبع ةمحر هناحبس هللا دارأ اذإ لب ؛هنود نم عيفش دابعلل سيل هنآ هناحبس ربخاف



 دع دما تل

 :لئاسم هيف

 .ِتاَيآلا رسمت :ىلوألا

 افلا عاملا ضال

 .فاش فاك وهو «عضوملا اذه يف نيدلا يقت خيشلا مالك هللا همحر فنصملا

 هب قلعتي «ببسو ةليسو لك لاطبإ ىلع ةلادلا صوصنلا ركذ بابلا اذه يف دوصقملاف
 الو ءةكراشم الو «ًالالقتسا ال ءىش كلملا نم اه سيل هنأو «مهتهآب نوكرشملا
 نأ نّيعتف «دحو هلل هلك كلذ امنإو «ءيش ةعافشلا نم الو «ةرهاظم الو «ةنواعم

 .هدحو دوبعملا نوكي

 سوف :لاقو [۳ :سنوي] © ءدِْذإ ِدَعَب نم الإ عيِفّس نم ام :ىلاعت لاق امك ءهيف عفشي نمل

 .هنود نم ةعافش تسيل هنذإب ةعافشلاف ۲٠٠١] :ةرقبلا] 34 دذ لإ دنع عفش ىِزَل اڌ

 .هنذإب عيفش لب هنود نم عيفش عفاشلا الو

 هللا اهلطبأ يتلا ةعافشلاف «رومأملا دبعلاو كيرشلا نيب قرفلاك نيعيفشلا نيب قرفلاو

 الو عفشي ال يذلا رومأملا دبعلا ةعافش :اهتبثأ يتلاو «هل كيرش ال هنإف «كيرشلا ةعافش

 سانلا دعسأ ناك اذهلو .نالف يف عفشا :لوقيو «هل نذأي ىتح هكلام يدي نيب مدقتي

 نم هوصلخو دبيحوتلا اودرج نيذلا هذيحوتلا لهأ ةمايقلا موي ءاعفشلا ديس ةعافشب

 الإ وعم الو :ىلاعت لاق ءهناحبس هللا ىضترا نيذلا مهو .هبئاوشو كرشلا تاقلعت

 َىِضَرَو ميلا هل نوَ نم الإ ةععفسلا عف ال ٍنيَموَي9:لاقو [۲۸ :ءايبنألا] € ضير نمل
 .[ ٠8 :هط] € ايل الوم مک

 .هيف عفاشلل هنذإو هل عوفشملا لوق ءاضر دعب الإ عفنت ةعافش ذئموي لصحي ال هنأ ربخأف

 هنإف «هيف اوعفشي نأ ءاعفشلل نذأي الف .هلوق ىضري الو هيضتري ال هنإف كرشملا امأف

 نيرصألا عومجم دجوي ملامف :عفاشلل هنذإو هل عوفشما نع ءاضر :نيرمأب اهقّل هئاحبس
 .ةعافشلا دجوت مل



QEDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ]  

 , ةا ل ةفص :ةثلاغلا

 - 70/7 /؟) ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر رصان نب دمح خيشلا لاق (1)
 اهفرعي مل نمو «ةميظع ةلأسم يهف ةيفنملا ةعافشلاو ةتبثملا ةعافشلا نيب قرفلا امأو :5

 نادك احيا تاك اباب امل دقع هللا همحر خيشلاو .كرشلاو ديحوتلا ةقيقح فرعي مل

 a e bE E أ نوفا َنيِذَّلا وب رِذنَأَوظ :ىلاعت هللا لوقو .ةعافشلا باب

 عججار تناف «نيدلا يقت خيشلا مالكب هبقعو تايآلا قاس مث يفك ال ل5 ود نت

 .هافن امو نآرقلا هتبثأ ام نيب قرفلاو ةعافشلا ةقيقح كل نيبتي هيف رظنلا نعمأو بابلا

 ءاهتابثإ يف ةريثك تايآو ةعافشلا يفن يف ةريثك تايآ هيف دجو نآرقلا ناسنإلا لمأت اذإو

 4 عين الو لَو ونود ن ريل سله :ىلاعت هلوق لثم ةعافشلا يفن اهيف يتلا تايآلاف
 ا وي ا ا ا ع وو
 هب لق :هلوقو يول ورد الف الفأ عيف الو لو نم ونود نم ہک امل :هلوقو س

 هلوق لشمف نآرقلا اهتبثأ يتلا ةعافشلا امأو .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 4 ًاًعيِج ٌةَحَفَّملآ

 نمل هلأ ناي نأ دعب ْنم لإ اس َمُيَُسَتَس ين ال توسل ىف يَ ني كر چ) ل

 الو :هلوقو 4ك وا ْنَمِل الإ دنع ٌةَعقَّتل عف الو :هلوقو 4 ( ر ربو ءا

 ضو نرل هل نوَ نم الإ ةعلَشلأ عقنت ال نيمو :هلوقو € ضير نمل الإ توفق

 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ € ايل الو مک
 الب ينلا ربق ىلإ نوتأيف هللا ريغ نم نوكرشملا اهبلطي يتلا يه نآرقلا اهافن ىتلا ةعافشلاف

 هنأ هنظل هللا ىلإ هب عفشتيو هب ثيغتسيف «نيحلاصلاو ءايلوألا نم هنونظي نم ربق ىلإ وأ

 ةجاح وأ ةيويند ةجاح دارأ ءاوس «هتجاح هللا ىضقو هللا دنع هل عفش كلذ لعف اذإ

 4 ولأ دع اًنْوَقُس توُلوُفَيَو# :هلوق يف نيكرشملا نع ىلاعت هاكح امك ةيورخأ

 اوناكف داعملا امأو ا تاجاحلا ءاضق يف مهب نوعفشتي نولوألا رافكلا ناك نكل

 ايندلا جئاوح هللا ريغ نم نوبلطيف مويلا نوكرشملا امأو .هل نيدحاج هب نيبذكم

 دنع ةضحاد مهتجحو «ةلطابلا ةلدألاب هيلع نولدتسيو «هللا ىلإ كلذب نوبرقتيو «ةرخآلاو

 er ا ءال تش ص



 هع رسولا ناك نت

 .ُدوُمْحَلل ُماَقَلا يهو ىَرْبَكلا ٍةَعاَفَسلا ٌرْكِذ :ةعبارلا

 هَل نأ اًذِإَف ُدُجْسَي لپ ةَعاَمَّسلاب أدي ال هلأ لي ُهْلَعْفَي اَم ةَفِص :ةسماخلا

 سالادا نم :ةسداشلا

 . "7 هلابك َرْهَأ ْنِك نوكت ال اا :ةعباسلا

 .اهتقيِقَح نايب :ةنماثلا

 .ديدش باذع مهو بضغ مهيلعو مهبر

 الف «هل عوفشملا نع هاضرو عفاشلل هنذإب هناحبس اهديقف نآرقلا اهتبثأ يتلا ةعافشلا امأو

 اوعفشي نأ ءاعفشلل نذأي الو ءلسرم ين الو برقم كلم ال «هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي

 نأ ةي لوسرلا ربحخخأو ءديحوتلا الإ ىضري ال هناحبس وهو «هلمعو هلوق يضر نمل الإ

 موي اهمرح مويلا هنم اهبلط نمف ءصالخإلاو ديحوتلا لهأ هتعافشب سانلا دعسأ
 درج نم عفنت امنإ «نيعفاشلا ةعافش مهعفنت ال نيكرشملا نأ ربخأ دق هناحبس هللاو «ةمايقلا

 لمعلا نم لبقي ال هناحبس وهو «هدوبعمو ههإ وه هدحو هللا نوكي نأ ثيحب هلل هديحوت

 كل نيبت تايآلا تلمأت اذإف ضلال ٌنيِدلأ هلل لأ :ىلاعت لاق امك ءاصلاخ ناك ام الإ
 ٠ هللا ريغ نم مويلا اهنوبلطيو نوكرشملا اهنظي ىتلا يه ةيفنملا ةعافشلا نأ

 نأ داب لوسرلا ربخأ امك ءصالخإلاو ديحوتلا لهأل ىتلا يهف ةتبثملا ةعافشلا امأو

 .ملعأ هللاو ءائيش هللاب كرشي ال هتمأ نم تام نم ةلئان هتعافش

 لجعتف «ةباجتسم ةوعد ين لكل» :هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١(

 نم هللا ءاش نإ ةلئان يهف «ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد تابتخا ينإو «هتوعد ين لك

 .(۱۹۹ مقر) ملسم هجرخأ «ًائيش هللاب كرشي.ال تام



CEDا  

 باب ۷
 .[55 :صصقلا] بح ْنَم ىرجت ال كت :ىلاعت هللا لوق

 ةاَقَولا ٍبِلاَط اَبأ ْتَرَصَح اّن :َلاَق هيب هدأ نع بسلا نبا نع حجل يفو

 مَع ایا :هل َلاَقَف فج بوم يأن هلا دنع دنع هک لا لور هاج
 ص هو

 ا ا «هللا َدْنِع اهي كل ُجاَحَأ همك هللا الإ لإ ال:
 ۾

 PRE :َلاَق ام َرخآ َّناَكَف .اًداَعأق لك يتلا هْيَلَع َداَعَأَف ؟بَِّللا

 هنأ ام َكَل َنَرِفَْتْسَأل» :ةلكي ّنِبْلا لاَ هلل الإ هلال :َلوغَي نأ ىو .بَِطما

 ورفع نأ اوما ےیل یل تاک ام :ّلجو رع هللا درا .«
 تأ نم یری ال كنا :بلاط يبأ يف هللا لر 17 هاوس

 .[51 :صصقلا] 4 ماس نم یه هنأ یک

 باسب
 .«تلببحأ نم ىت ال كنا # :ىلاعت هللا لوق
 لضفأ وه ةي ناك اذإ هنأ كلذو «هلبق يذلا بابلا ريظن اضيأ بابلا اذهو

 ردقي ال «ةليسو هيلإ مهبرقأو ءاهاج هللا دنع مهمظعأو «قالطإلا ىلع قلخلا
 درفت يذلا وهف «هللا ديب اهلك ةيادحلا امنِإو .قيفوتلا ةياده بحأ نم ةياده ىلع

 .قحلا هلإلا هنأ نيبتف ؛تاقولخملا قلخب درفت امك بولقلا اه
 دارملاف .[۲ ا ِويَقَتْسُم طر لإ یدل كنو :ىلاعت هلوق امأو

 . قلخلا هب ىدتها يذلا هيحو هللا نع غلبملا ءاي وهو «نايبلا ةياده انه ةيادهلاب

 .) € مقر) ملسمو ۰ مقر) يراخبلا هجرخأ (۱)



 ديحوتلا باتك حرش

 )يب ريتك ْنَم یر اک کن » سفت : ىلوألا
 نيرن اورو ل اوما لَو يبل تاک 3 :هِلْوَق رف :ةيناثلا

 کیچ ص r ے٤ سوم هوك ص سر ا م هو م 1

 ص هو

 ام فالخب ؛«هللا الإ لإ دل لق» :ِهِلَوَق ف ةوبكلا ةَلَأسملا ىهو :ةثلاثلا

 ةيآلا هذه يف العو لج ركذ )7١7/5(: نايبلا ءاوضأ يف هللا همحر يطيقنشلا خيشلا لاق )١(

 ءاشي نم يدهي يذلا وه العو لج هنكلو «هتياده بحأ نم يدهي ال يي هيبن نأ ةميركلا

 .نيدتهملاب ملعأ وهو «هاده

 نإ# :ىلاعت هلوقك «ةريثك تايآ يف ًاحضوم ءاج ةيآلا هذه هيلع تلد يذلا ىنعملا اذهو
 دري نمو :هلوقو «ةيآلا [۳۷ :لحنلا] € لي نم ىدَهي ال هلأ نإ هنده لع صرحت 0 ا ' و 5 رج ل رو اي و علا

 2 4# ر ص ےس یر ص عر سم - م ےس صر رسا س 0

 َرَهْطُي نأ هلآ دري زل َنِدَلا كلوا اکیس ہلا نم مل تكَلِلَمَت نلف ُْمَتْنَّتِه هلآ
 .هحاضيإ مدقت امك تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 4١[ :ةدئاملا] 4 مهبول ٠ ع ر 2

 2 ت موي دج ل سرك و( سى 1
 نإ :هلوقك ةريثك تايآ يف ًاحضوم هانعم ءاج 4 ايزل تسهم ُمَلَعأ وهو :هلوقو

 رس هج

 ا هلوقو ۳١[ :مجنلا] ( () ئَدتهأ نسب ُهلََأ وهو ليس نع لص ن ٌملَعَأ وه کر
 وج 586 سم ےک زص ے2 ر ر یے لع ےک

 1١7[ :ماعنألا] 4 ايزل برهما ْمَلَعأ َوْهَو يس نع ٌلِضَي نَم ُمَلَعأ َوْه كبد ل3

 ىلاعت هلوق يف ةي هنع ىفنمل | ىدمهلا نأ ًاقباس انحضوأ دقو «ةريثك كلذ لثمب تايآلاو

 نأو «هدحو هللا ديب قيفوتلا نأل «قيفوتلا ىده وه « تَيَبْحَأ نم ىرَجَت ال كن :انه

 :ىروشلا] ميفتسم رطْرص ىلإ ىرهتل كنإو» :ىلاعت هلوق يف ةي هل تبثملا ىدحلا e ل

 ْنَم ىوت ال كّنِإط :ىلاعت هلوق لوزنو «هيلإ داشرإلاو قحلا ىلع ةلالدلا ىده وه [ 5
 : ا

 .(۱۳۲ /۷) (۸۱ - ۸۰ /۷) نايبلا ءاوضأ :اضيأ رظناو



 ديحوتلا دضاقم يف ديدسلا لوقلا

 . ”٠ لولا يجدي دي نم هيلع

 :لجّرلل َلاَق اذ لب يتلا َداَرُم َنوُفِرْعَي ُهَعَم ْنَمَو ل بأ نأ :ةعبارلا

 0 ٍلْضأبُهّْنِم ُمَلْعَأ ٍلْهَج وب نع هنا حبت شال إال :لف»
 .ِهمَع مالشإ يف هَتَعلاَبُمَو هلك ؛ هدج :ةسماخلا ٠

 ,. .ِهِفَالْسَأَو بطلا ِدْبَع َمالْسِإ مَعَ ْنَم َلَعّدَّرلا :ةسداسلا

 لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع خيشلا لاق )١(

 راد حاتفمو مالسإلا ةملك يه هللا الإ هلإ ال نأ ملعاف ٠١/۲ -١١(: /7) ةيدجنلا

 هيلع ليلخلا مي ميهاربإ اهلعج ىتلا ةملكلا يهو «ىوقتلا ةملكو ةورعلا يهو «مالسلا

 هللا ىوس امع ةيهلإلا يف كرشلا يفن اهانعمو ,نوعجري مهلعل هبقع يف ةيقاب مالسلا

 لذلاو عوضخلاو ةبحناك ةدابعلا عاونأب بلقلا هلأت يه ةيهإلاو .ةيهلإلاب ىلاعت هللا دارفإو
 يتلا «ةدابعلا عاوثأ نم كلذ ريغو ةبهرلاو ةبغرلاو فوخلاو ءاجرلاو ةناعتسالاو ءاعدلاب

 . عماج مسا يهو'ءهدحو مهبر اهب اودبعي نأ دابعلل ابيغرتو ارمأ زيزعلا هباتك يف هللا ركذ

 دارفأ نم درف لنكو «ةرهاظلاو ةنطابلا لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل

 قمع ف هك رشا نقف هللا رل فرص نت نحو للا اإ هده نأ قدس ا الا

 بابرأب ربكألا كرشلا اذهب ىولبلا تّمع دقو ءادن هل لعجو «هريغل حلصي ال يذلا «هللا
 هاضريو كلذ بحي ىلاعت هللا نأ اومعز ءائيد كلذ اوذختاو ءراجحألاو راجشألاو روبقلا

 ام َرْيْعَيو ب كرش نأ رْفْسَي ال هلأ نإ :ىلاعت لاق امك هللا هرفغي ال يذلا كرشلا وهو
 لس و ےس وعر ع

 ةئوأمو َهَّنَجْلا هيلع هللا مح دقق هس كرش نم ُمَّنِإ# :ىلاعت لاقو € ءا نسل كل ود

 رمأ يأ هيل لإ دبعت الأ كير ىصقو هه ديحوتلا اذه ىنعم يف ىلاعت لاقو 4 راك

 ةملك يف .هلإ ال :ىنعم وه ودب ال نأ» :هلوقف هللا الإ هلإ ال ىنعم اذهو «ىّصوو
 يف اذه رئاظنو .هللا الإ هلإ ال يف ءانثتسالا ىنعم وه «ُهاَّيِإ " ا :هلوقو صالخإلا

 .ريثك نآرقلا



 ا

 . كلذ ْنَع ىم لب هَل ْرَمْعُي ملف هَل َرَمْعَتْسا ل هوك :ةعباسلا

 .""ِناَسْنِإلا لع ءوسلا ٍباَحْضَأ ٌةِّرَصَم :ةنماثلا

 .رباكألاو فالشألا ميظعت ٌهَرَصَم :ةعساتلا

 .كِلذب لْهَج يا ٍلالْدِيْسال َكِلَذ يف لطم ٌةَهْبْسلا :ةرشاعلا

 . معمل اق رَ ال «ميِتاَوَحلاِب لاعألا نول دهاشلا :ةرشع ةيداحلا

 ٍةَّصِقلا يف نأل ؛َنيَناَضلا تراث ٍةَهْبسلا ذه ربك يف مال :ةرشع ةيناثلا

 وص اًهِحوِضْوَو اَهِتَمْظَع لجألف «وريرْكتَو كي ِهِتْعلاَبُم ّعَم اب الإ هودا ا م ا

 وس

 العا ٌرَصَتا مهدنع

 وبأ همع هدنع َرِكْدو كني هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع )١(

 غلبي ءرانلا نم حاضحض يف لعجيف ؛ةمايقلا موي يتعافش هعفنت هلعل» :لاقف «بلاط

 5١١(. مقر) ملسمو (1055 مقر) يراخبلا هجرخأ «هغامد مأ هنم يلغي «هيبعك

 لكاأي الو ءانمؤم الإ بحاصت ال» :لاق هنأ هَ ىنلا نع هنع هللا يضر ديعس يبأ نع (۲)

 ينابلألا هنسحو ۲۳۹١( مقر) يذمرتلا (4877 مقر) دواد وبأ هجرخأ «ىقت الإ كماعط
 .(91 5 مقر) عماجلا حيحص يف
 رظنيلف «هليلخ نيد ىلع لجرلا» :لاق ةي ينلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 اذه :لاقو (۲۳۷۸ مقر) يذمرتلاو (1877 مقر) دواد وبأ هجرخأ «للاخ نم مكدحأ

 .("010 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو .بيرغ نسح ثيدح

 :ءوسلاو حلاصلا سيلجلا لشم» :لاق ةي ىنلا نع هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو

 دجت نأ امإو .هنم عاتبت نأ امإو كيذحي نأ امإ :كسملا لماحف ءريكلا خفانو كسملا لماحك

 هجرخأ «ةثيبخ أجير دجت نأ امإو .كبايث قرحي نأ امإ :ريكلا خفانو .ةبيط ًاحير هنم
 .(5778 مقر) ملسمو (0047 مقر) يراخبلا



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ظ

 اب
0 

 ب
 مو 2

 نيحلاصلا يف وُلقْلاَوه مهتيد مهکرتو مدآ ينب رف ببس نأ ءاَجا ام

 ]۷۱ e اولن ال بتكحلا 9 لعق هللا لوقو

 سس رس م رر و 1 سر
 هذه :لاق 2 200 ۶

 نأ :ْمهموَك ىلإ ناطبش لا یخو اول اف جو موق نم َنيِِحاَص ٍلاجج ءس

 ٰيهئاساٻ اهوُمَسَو اباَصْنَأ اهيف َنوُسِلْخَي اوناک يل مهسا ىلإ اوُبِصْلا

 ."”ْثَدِبع ُملِعلا َيِيْنَو َكِيَلوُأ َكَلَم اإ ىَتَح ذبحت لو اوُلَعَم

 هروب لع اوُمَكَع اوُناَم ان يع يوم لاق :ميَقلا نبا َلاَقو

 ."”ةُهوُدَبَعَف ُدَمألا ُمُهْيَلَع َلاَط مت نل او

 نبا ىَراَصَنل أ اک نر ال» :لاق ب هللا َلوُسَر نأ َرَمع ْنَعَو

 اج 2 "هل وكت هللا دش ارل دال تإ.

J )مكب ناگ ْنَم َكَلْهَأ نإ ؛دْلْغلاَو مکا :كلكي هللا لوول  

 . غلا

 197١(. مقر) يراخبلا هجرخأ(١)

 .(185 )١/ نافهللا ةثاغإ :رظنا (۲)

 ٤٤٥"(. مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 OC رو يلا ا ل

 .مالكلا قايسو فطعلا نم
 ىربكلا هننس يف يقهيبلاو )555/١( مكاحلاو )١/ ٠١ء ۳٤١( دمحأ مامإلا هجرخأ )٥(



 باب

 نيحلاصلا يف ولغلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام

 .ءيش هب ةصاخلا هللا قوقح نم نيحلاصلل لعجي ناب دحلا ةزواجم وه ولغلاو

 قلطملا ىّغلاو «قلطملا لامكلا وه ؛كراشم يف هكراشي ال يذلا هللا قح نإف

 .هاوس دحأ هلأتلاو ةدابعلا قحتسي ال هنأو «هوجولا عيمج نم «قلطملا فرصتلاو

 دقف ءايشألا هذه نم ابيصن هل لعج ىتح نيقولخملا نم دحاب الغ نمف
 .كرشلا مظعأ كلذو «نيملاعلا بر هب ىواس

 هيف الغ دقف اهب هللا هلزنأ ىتلا هتلزنم قوف نيحلاصلا نم ادحأ عفر نمو
 .نيدلا كرتو كرشلا ىلإ ةليسو كلذو

 :ماسقأ ةثالث نيح اصلا ةلماعم يف سانلاو

 بحلا نم مهقحب نوموقي الو «مهقوقح مهنومضهي يذلا ءافجلا لهآ
 .ليجبتلاو ريقوتلاو مه ةالاوملاو

 .اهب هللا مهزنأ يتلا مهتلزنم قوف مهنوعفري نيذلا ولغلا لهأو

 مهنكلو «ةيقيقحلا مهقوقحب نوموقيو مهنولاويو مهنوبحي نيذلا قحلا لهأو
 .مهتمصع ءاعداو مهيف ولغلا نم نوؤربي

 هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق م مقر) هجام نباو )١707/6(

 اذهو )797/١(: ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو .يبهذلا

 .(۲۹۸۰ مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .ملسم طرش ىلع حيحص دانسإ

 751١(. مقر) ملسم هجرخأ (۱)



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا |
 ل آ

 :لئاسم هيف
 > 0 E س ست اه اس ون و سر ص 1 ص ° نس ¢

 مالسول ةيرغ هل نا ؛هدعب نيبابو تابلا اذه مهد نم نأ :ىلوألا

 رورو ها 4 د ٣ر

 ."' َبَّجَحلا بولقلل ِهيِلَمَتَو هللا ٍةَرذق ْنِم ىَأَرَو

 .ةصاخخلا مهبر قوقح نم اقح مهسفنأل اوعّدي نأ نم نوؤربتي اضيأ نوحلاصلاو

 . .4ّقَحي ىل سش ام لوف نأ ل نوک ام کتب واک ىسيع نع هللا لاق امك

 :ةثالث قوقحلا نأ ملعاو

 ال هدحو هتدابعو هل هلأتلا وهو «كراشم هيف هكراشي ال هلل صاخ قح

 ارو نوا بە ةبانالاو ةظرلاو وهلا رش

 .ةصاخلا 9 مايقلاو مهليجبتو مهريقوت وهو لسرلل صاخ قحو

 ةبحمو هللا ةبعو «هلسرو هللا ةعاطو .هلسرو هللاب ناميإلا وهو كرتشم قحو
 ٠ لا ىل اخت لالو العا هل هذه نكلو ار

 هللا ة ةيدوبعب نوموقيف ةئالثلا قوقحلا هذه نيب ناقرفلا نوفرعي قحلا لهأف

 فزاد فالترعا ىلع هتالزار ةلسر ىه نوسوتنو هل نيدتلا ضالسإر
 .ملعأ هّللاو «مهبتارمو

 امك دوعيسو ًابيرغ مالسإلا ادب» :ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١(

 ثيدح نم )١/ ۱۸٤( دمحأ دنعو ١50(. مقر) ملسم هجرخأ «ءابرغلل ىبوطف ءابيرغ أدب

 .«سانلا دسف اذإ ءابرغلل ذئموي ىبوطف» :ةاب ينلا نع صاقو يبأ نب دعس

 ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي» :لوقي نأ رثكي كي هللا لوسر ناك :لاق سنأ نع (۲)

 نإ ؛مسعن» :لاق ؟انيلع فاخت لهف «هب تئج امبو كب انمآ هللا لوسر اي :تلقف «كنيد

 (؟٠5١ مقر) يذمرتلا هجرخأ .«ءاشي فيك اهبلقي هللا عباصأ نم نيعبصأ نيب بولقلا

 .(۷۹۸۸ ال91 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .نسح ثيدح اذه :لاقو



 ديحوتلا باتك حرش

 اا ؛ضزألا يف َتَدَح لز م لو وأ ةفرعَم :ةيناثلا

 ةَفِرْعَم َعَم كلذ ُبَبَس اَمَو ءايبنألا نيد هب َرْيُغ ِءْيَن ؟ لَو ة5رغ م :ةثلاثلا

 ىلع اهلك نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعف )١(
 ٥٤٦ _ ٥٤۷( /۲) مكاحلاو 5٠( 58 مقر )٤/ ۲۷١ هريسفت يف يربطلا هجرخأ .مالسإلا

 ريثك نبا هركذو .يهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو

 )١/ ١١١(. ةياهنلاو ةيادبلا يف

 يبأ ثيدح نم نابح نبا ححصو :(777/7) يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 نيبو هنيب ناك مكف :لاق .«معن» :لاق ؟مدآ ناك يبنأ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ :ةمامأ

 .«نورق ةرشعا» :لاق ؟حون
 يعازخلا رماع نب ورمع تيار» :ةب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 لاق (5771 مقر) يراخبلا هجرخأ .«بئاوسلا بيس نم لوأ ناك «رانلا يف هبصق رجي

 اذه )١/ ١7" - 7١5(: ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش

 :لاقيو «تيبلا لوح باصنألا بصن نم لوأ وه يحل نب ورمع نأ :روهشملا ملعلا نم

 ةبئاسلا بّيس نم لوأ وهو «ءاقلبلا لهأب اهبشتم ماشلا ضرأ نم ءاقلبلا نم اهبلج هنإ
 .ءاعمألا يهو .رانلا يف هبصق رجب هآر هنأ ةي ينلا ربخأف «ماحلا ىمحو ةليصولا لصوو

 ةلم ىلع اوناك هلبق برعلا نأ مولعمو «بصقلا هبشت اهنأل «كلذب باصقلا يمس هنمو
 نب ورمع هبشتف «ميهاربإ مهيبأ نيد ةحمسلا ةيفينحلاو ديحوتلا ةعيرش ىلع ميهاربإ مهيبأ

 رئاس ناكو «شيرق لبق تيبلا ةالو اوناك ةعازخ نأل .ذئموي ةكم لهآ ميظع ناكو يحل

 نمز نم نيمظعم اولازام جحلا اهيلإو «هللا تيب اهيف نأل «ةكم لهأب نيهبشتم برعلا

 «هيلع اوناك ام هلقعب نسحتساو «ماشلا يف هآر نمب ورمع هبشتف «مالسلا هيلع ميهاربإ

 ءانيدو هلل اميظعت ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم همرح ام ميرحت يف نأ ىأرو

 هلعف امنإو «لالحلا ميرحت لصأو «ميهاربإ نيد لهأ «برعلا يف كرشلا لصأ هلعف ام ناكف

 لضفأ ىلع بلغ ىتح مقافتيو ديازتي رمألا لزي ملف «ضرألا لهآ نم هريغب هيف اهبشتم



CDديحوتلا دصاقم ينديدسلا لوقلا 0300  

 هار چوو ار

 َنيِحاَّصلا هح ُلَوَألاَف :لطابلاب قلا حرم ِهلُك كلذ َبَبَس ن :ةسماخلا

 ْمُهَدْعَب نَم َّنَظَف ءأ ريخ هب اوذارأ ئيش ِنيّدلاو ملعلا لهأ نم سانأ لع :يناثلاو

 .هَرْيَغ هب اوُداَرَأ مت

 جووش يف يي الا يَ :ةسداسلا

 .ُديِزَي لِطاَبلاَو ِهبْلَق يف صني ةن حلا نوك يف ٌّيمَدآلا ِةَلِبج ِ ةفرعَم :ةعباسلا

 أَو ركل ٌبَبَس َعَدبلا نأ ٍفَلَّسلا POT :ةنماثلا

 ا ا یک شی ا

 .لِعاَفلا ٌدْضَق َنُّسَح ْوَلَو ةَعْدبلا ِهْيَِإ لوؤت ت ب ِناَطْيّشلا ةَقِرْعَم :ةعساتلا

 نإ لوي هَقِرْعَمَو ولغلا نع يهنلا يهو ةيلكلا ٍةَدِعاَقلا ٌةفِرْعَم :ةرشاعلا

 .حلاَص ٍلَمَع ٍلجأل ِربَقلا َلَع ٍنوُكْعلا هرم :ةرشع ةيداحلا

 .اهيتَلاّزإ يف ٍةَمْكِلاَو ليثاتلا ِنَع يلا ةَقِْعَم :ةرشع ةيناثلا

 .اًهْنَع َةَلْفعلا ْعَم اهلِ ة احلا هَّصِتلا هنأ مق رغ :ةرشع ةثلاثلا

 5 هاي ! "عّدبلا لها :يأ» مت ءارق بَّجعلا ا يهو :ةرشع ةعبارلا

 َنيَبَو مهتيب لاح هللا نوَكَو «مآلكلا یتخمب مُهَقِرَْمَو تيرا ربسفتلا شت

 مَن اوُدقَتْعاو ِتاَداَبِعلا لصف وه حو مَ لِ نأ اوُدَقَتْغا ىح ممول
8 

2 

 ميهارسإ ةلم ايحأف ةي هلوسر هللا ثعب نأ ىلإ هنيد رييغتو «لجو زع هللاب كرشلا ضرألا

 .هنومرجي اوناك ام للحو ديحوتلا ماقأو «مالسلا هيلع



 ديحوتلا باتك حرش

 .ٍلاَكاَو مّدلل يبا ركل وَ ُهْنَع هَلوُسَرَو هلل

 ةَعاَمّلا الإ اودي ا حيرضتلا :ةرشع ةسماخلا

 كلا لاا نل العلا نأ مُهَنَظ :ةرشع ةسداسلا

 ّنبا ىراَصنلا ِتَرْطَأ امك نوُرْطُت ال» :ِهِلْوَق يف ُميِظَعلا ُناَيَبلا :ةرشع ةعباسلا

 نيل البا علب نم لَ ئ لع همالسو هللا َتاَوَلَصَف ا( ميِرَم

 نطل كالم اناّيِإ هَتَحِيِصَن :ةرشع ةنماثلا
 ايا

 ٍةَفِرْعَم َناَيَب اهي ؛مَلِعلا ىي ر ىتح ذبعت 1 اءأب حب درضَتلا :ةرشع ةعساتلا

 ايب هم

 .وِلَقَف ةَرَصَمَو يدو ردق

 ."ءالْعلا توم ليلا ue نأ :نو رشعلا

 :لوقي ب هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع )١(

 .ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو .دابعلا نم هعزتني اعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ
 «اولضأو اولضف «ملع ريغب اوتفأف اولئسف ًالاهج ًاسوؤر سانلا ذختا ًالاع قبي مل اذإ ىتح

 .(551/9 مقر) ملسمو ٠١١( مقر) يراخبلا هج رخأ



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 00 9 باي 18

 !؟هدبع اذإ فيكف .ولانم لر رب دن هلام نيف يف َنءاَجاَ

 تح ا ي

eابار ةَسينَك ال هل هللا لوشَرِل ثرگذ همس 8  

 اصلا لج لا مف تا اإ كيلو 5 رّوّصلا َنِم ايف اَمَو ٍةَّسَبحلا ضرأب

 راَرِش َكِيَلوُأ َرّوَصلا كلِ هيف اوُرٌوَصَو و ايما حاصلا ٌدْبَعلا وأ
 لوألا وتو رولا كف :نيعتفلا ايار ءال الْوَهَف . “هللا َدْنِع قلا

 وِهْجَو َلَع هَل ةّصيِح ُحَرْطَي قفط ا هللا ٍلوُسَرب لر ا :ْتَلاَق اهنَع ار
 اودا ىراصتلاو دولا لَ هللا ٌةَتْخَلا:َكِلَذَك َوْهَو َلاَمَف امف ءاَهَفَسَك اب مَتْعا اًذِإِف
 نوح هلآ 26 قرنا E "جات مها

 ّيبنلا ٌتْعِمَس لق ا ی بالج نش مللي ها ا اها نأ

 کنم يل َنوُكَي نَا هللا ىلإ ارب نإ: لوق َوُهَو ءسْمَحِب َتوُمَي نأ لب كي

 نِ اذ تنك وَ .اليلك ميهار دا اك کیل ندا وک ا نإ ٌليِلَع
 روب َنوُذِخَتَي اوُناَك ْمُكْبَق ناک نم نو الا .ًاليلَح رب ابأ تذل اليل يتم
 دَقف ." «كلذ ْنَع مكان ي نإ ٌدِجاَسَم ويقل اوُذَخَتَت الق هلأ َدِجاَسَم هيا

 ةالصلاو .ُهَّلَعَف ْنَم - ٍقايّسلا يف وهو - عَنِ هٿ .هَتاََح رخآ يف وهو هنع یې

 .ًادجسَم َدَخَتُي نأ يشخ :اَهْوَق ىَنَْم َوُهَو .ّدِجْسَم َنْبْي 1 نو كلذ ْنِم اَهَدْنِع

 .( 034 مقر) ملسمو EY) مقر) يراخبلا هجرخأ(١)

 .(077 مقر) ملسم هجرخأ (۳)



 ديحوتلا باتك حرش

 ةالّصلا ٍتّدِصُق عضم لو .ًادجشم وراق لوح اول اونوُكَي 1 ٌةَباَحّصلا نإ

 اک َلاَق اک دجسم یس هيف هيف لص عِضْوَم لُك لب اّدجسم دتا ق هي

 00 روُهَطَو ًادجْسَم ُضْرَألا ل ثّلوُج»

 2 1 1 وە 2 مه
 نم نإ» :اعوفرم - هنع هللا َىِضَر - ٍدوعْسَم نبا نع ليج لنسب دم الو

 ور سس 2 7 . 2 س © قرار ياس هر

 َروُبَقْلا َنوُذِخَتَي َنيِذَّلاَو ءاّيخأ ْمُهَو ٌةَعاَّسلا ْمُهُكِرْذُت ْنَم ساتلا ٍرارِش
 .هحيحص يف متاح وبأ هاورو ا

 بابن

 !١هدبع اذإ فيكف حلاص لجر ريق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا نم ءاج ام

 هللا نود نم ديغت را اه ىطاضلا روف ىف وللا نأ ءاحتاس اب

 روبق دنع لعفي اميف لوقلا ليصفت ركذب حضتي نيبابلا ي فنصملا ركذ ام
 .عونممو عورشم:ناعون اهدنع لعفي ام نأ كلذو مهريغو نيحلاصلا

 نم يعرشلا هجولا ىلع روبقلا ةرايز نم عراشلا هعرش ام وهف عورشملا امأ
 هيراقألو ا اهلهأل وعديف «ةنسلل اعبتم ملسملا اهروزي «لحر دش ريغ

 )١( مقر) ملسمو (”70 مقر) يراخبلا هجرخأ 07١(.

 يف يناربطلاو ٠١( مقر) دراوملا يف امك نابح نباو )١/ ٤١١( دمحأ مامإلا هجرخأ (۲)

 يناربطلا هاور 7١(: /۲) دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو ٠١١( 517" مقر ۲۳۲ /۱۰) ريبكلا

 ىورو :(51/4 /۲) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف ةيميت نبا لاقو .نسح هدانسإو ريبكلا يف

 .ثيدحلا ركذو .ديج دانسإب هدنسم يف دمحأ مامإلا

 ةعاسلا موقت ال» :اعوفرم ملسم دنعو 7١( 17 مقر) اقلعم هنم لوألا ءزجلا يراخبلا جرخأو

 ۲۹٤۹(. مقر) «سانلا رارش ىلع الإ



EDا ا  

 ١ ةحرلاو ةرفغملاو وفعلا بلطو مه ءاعدلاب مهيلإ انسحم نوكيف ءاصوصخ هفراعمو

 .اعتالاو اهب رابتعالاو ةرخآلا ركذتو ةنسلا عابتاب هسفن ىلإ انسحمو ہم

 ظ :ناعون هنإف عونمملا امأو

 مالا نا متارو اهب اك كرل مرو مرح :امهدعا
 ةبتر غلبي م اذإ اهلهأ يفو اهيف ولغلاو ءاهيلع ءانبلاو اهجارسإكو ءاهدنع ةالصلاو

 ." ”ةدابعلا

 لوسر نم اهتليل ناك املك) اب هللا لوسر ناك :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع )١(

 مكاتأو «نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا» :لوقيف «عيقبلا ىلإ ليللا رخآ نم جرخي (ي هللا

 عيقب لهأل رفغا مهللا ءنوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو «نولجؤم ادغ «نودعوت ام

 :لاق ؟هللا لوسر اي محل لوقأ فيك :ةياور يفو 4۷٤(. مقر) ملسم هجرخأ «دقرغلا

 نيمدقتسملا هللا محريو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا :يلوق»
 .«نوقحالل مكب هللا ءاش نإ انإو «نيرخأتسملاو

 :لاقف هلوح نم ىكبأو ىكبف ءهمأ ربق لكي ينلا راز :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (۲)

 .يل نذأف اهربق روزأ نأ يف هتنذأتساو «يل نذؤي ملف احل رفغتسا نأ يف يبر تنذاتسا»

 ( 1١8/9175(. مقر) ملسم هجرخأ «توملا ركذت اهنإف «روبقلا اوروزف

 هذهف :(5ا/6ه /۲) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق (۳)

 «هريغب وأ مدهب اهتلازإ نيعتي مهريغو كولملاو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع ةينبملا دجاسملا

 فال رغ ن اا افلا هركتو «نيفورعملا ءاملعلا نيب ًافالخ هيف ملعأ ال ام اذه

 «كلذ يف يف ةرازملا نيعللاو ی ا عت ا

 فلتخا امنإو ءادحاو اهيف نوفدملا نوكل فالح ةلأسملا يف سيلو «رخخأ ثيداحألو

 دنع ةالصلا نع ىهني وأ ربقأ ةثالث اهدح له :دجسم نع ةدرجملا ةربقملا يف انباحصأ

 ه .أ .نيهجو ىلع ؟رخآ ربق هدنع نكي مل نإو «ذفلا ربقلا

 ةيدجنلا لئاسملا لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر رمعم نب رصان نب دمح خيشلا لاقو



 DD رسولا حف

 بلطو مهب ةثاغتسالاو روبقلا لهأ ءاعدك :ربكأ كرش :يناثلا عونلاو

 داّبع هلعفي ام نيع وهو «ربكأ كرش اذهف «مهنم ةيورخألاو ةيويندلا جئاوحلا
 ."''ههمانصأ عم مانصألا

 ليصحت يف نولقتسم مهنأ كلذل لعافلا دقتعي نأ نيب اذه يف قرف الو

 لإ آَنوبَرعل الإ ْمُهَدبَمَت ام :نولوقي نيكرشملا نإف هللا ىلإ نوطسوتم وأ «هبلاطم
 .[۱۸ :سنوي] € لآ دنع اًوعَتْس کرته تووُفَيَوال و [۳ :رمزلا] .( ل هلل

 عفنلاب نولقتسم مهنأ دقتعي ىتح روبقلا لهأ اعد نم رفكي ال هنأ معز نمف

 نع ىهنو «ىنبي ام دعب همدهب رمأو ءاهيلع ءانبلا نع ويي هللا لوسر ىهنف :(557/4)

 ءاهتيوست نم ةي هللا لوسر هب رمأ اب رمأن نحنف ءاهجرسأ نم نعلو ءاهيلع ةباتكلا

 هتعاط انيلع هللا ضرتفا يذلا وهف كك هللا لوسر هنع ىهن امك ءاهيلع ءانبلا نع ىهننو
 نم ذخؤي دحأ لك :كلام مامإلا لاق امك «كرتيو هلوق نم ذخؤيف هريغ امأو «هعابتاو

 .ِنَكَع هللا لوسر الإ كرتيو هلوق

 ةيدحنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف هللا همحر رمعم نب رصان نب دمح خيشلا لاق ()

 ءيش فرص زوجي ال هلل ةدابع امهالك ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعدف :(097- 597 /)

 «ةبرك جيرفت وأ ةجاح ءاضق بئاغ وأ تيم قولخم نم بلطي نأ زوجي الف هريغ ىلإ اهنم
 :لاقف ابئاغ وأ اتيم اعد نمف .هللا نم الإ بلطي نأ زوجي ال هللا الإ هيلع ردقي ال ام لب

 رفاك وهف «كلذ وحنو يتدش ىنع فشكا وأ مرا وأ ينرصنا وأ ينثغأ نالف يديس اي

 وه اذه نإف «ءاملعلا نيب هيف فالح ال امم اذهو «لتق الإو بات نإف «باتتسي كرشم

 ربدتو قزرتو قلخت اهنإ :نولوقي اونوكي مل مهنإف لَك ينلا مهلتاق نيذلا نيكرشملا كرش
 نم عضوم ريغ يف مهنع هاكح امك «هدحو هلل كلذ نأ نوملعي اوناك لب ءاهاعد نم رمأ

 اهئاعد نم مويلا نيكرشملا نم مهناوخإ هلعفي ام اهدنع نولعفي اوناك امنإو «هباتك
 عفشتو مهبرقت هللا نيبو مهنيب طئاسو اهنأ نومعزي ءامل رذنلاو اهل حبذلاو اهب ةثاغتسالاو

 .هيدل مه



CWديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا  

 : لئاسم هيف

 اجر رق َدْنِع هيف هللا َدَبْعُي ًادجْسَم یہ ْنَميِف ُلوُسَّرلا َرَكَذ اَم :ىلوألا

 ۰ .ِلِعاَقلا ةن ْتحَص ْوَكَو «حلاَص

 ظ .َكِلذ يف مالا ظَلِغو «لیثاتلا نع يهنلا :ةيناثلا

 َلْبَق مث ءألوأ اذه ْمَك نيب فيك ؛كِلذ يف ةي ِهَتَمْلاَبُم يف ٌةَرْبِحلا :ةثلاثلا

 مدت اني يفتك 1 ٍقاَيّسلا يف َناَك ان م «َلاَق ام لاق سحب وتوم

 ام

 نيبو هللا نيب طئاسو مهنأو اا e ءررضلا عفدو

 رفكي ' [] مهب ثاغتساو مهاعد نم

 :ةمألا هيلع تعمجأو.«ةئسلاو و معز نم

 مهدقتعا ءاوس «نيروكذملا نيلاحلا يف ءرفاك كرشم وهف هللا ريغ اعد نم نأ نم

 .مالسإلا نيد نم ةرورضلاب مولعم اذهو ."'”نيطسوتم وأ نيلقتسم

 .هعبتاو قحل ا فرع نم الإ هتنتف نم جني ملو ءلصح ام ةنتفلاو بارطضالا نم

 .(77ص) ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ةخسن شماه نم نيفوكعملا نيب ام تبثأ )١(

 ؟هللا دنع مظعأ بنذلا يأ :ِكَك ينلا تلأس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع (۲)

 مقر) ملسمو ٤٤۷۷( مقر) يراخبلا هجرخأ ...«كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ» :لاق

 وعدي وهو تام نما :لكك يبلا لاق .ىرخأ تلقو ةملك ةَ ينلا لاق :لاق هنعو ..7

 :ظفلب (47 مقر) ملسمو ٤٤4۷( مقر) يراخبلا هجرخأ.«رانلا لخد ادن هللا نود نم

 .«رانلا لخد ًائيش هللاب كرشي تام نم»



 بقل دوم نأ لبق ورزق دنع هو نع يع هيب :ةعبارلا
 .مهئايبآ روف 5 ىَراَصَنلاَو دوهَيلا ننس نم هلأ :ةسماخلا

 .كِلذ ىلع ْمُهاَّيِإ ُهْنْعَل :ةسداسلا

 ورق نع اتاي | ةريِذحت هَداَرَم نأ :ةعباسلا

 .ِهِرْيَق ِزاَرْبِإ مَدَع يف َةَلِعلا :ةنماثلا
 .ًادجْسَم مذا ىَنْعَم يف :ةعساتلا

 ا ا ادجسَم اهلل ني تالا :ةرشاعلا

 هع اخ عم عوفر ل لا لل ةعْيرذلا رَكَدَق
 ِنََْللا ِنيئمِئَطلا ىلع َدّرلا :ي ِسْمَخب ِهَتْوَم لبق هيبطخ يف ُهُرْكِذ :ةرشع ةيداحلا

 .ةقزف َنيِعَبَسْلاَو نينا نم ميلا ٍلْمَأ ُضْمَب ُْهَجَرْخأ 1 ءعّدبلا ٍلْهَأ رس 2 یھ
 ْمُهَو نوبقلا ةدابعو كرا رخ ةضفارلا ببسي لا ُهَضِفارلا مه

 باعا لع ىو
 .عزتلا ةد نمک هب يلب ات :ةرشع ةيناثلا
 .ِةَلملا َّنِم هب ب مرا ام :ةرشع ةثلاثلا
 بحل نم لغأ أي خیرا :ةرشع ةعبارلا
 .ةَباَحّصلا لصف ا ناب ٌحيرضتلا : :ةرشع ةسماخلا

 . هتف الخ لل ةَراَشِولا :ةرشع ةسداسلا

 د د د



QDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 باب ۲۰

 هللا نود ( نم 2 اَهَريَصي نيحلاصلا روبُش يضولغلا نأ ءاج ام

 انتو يربك لج أل ّمُهَلل» :لاق لكي هللا َلوُصَو َّنأ أ :ًاًطوملا يف ٌكِلاَم ىّور
 "!(َدجاَسَم مهئایبنآ روف اودا وق لع هللا بق ا ورا وي چ شا ر٥ و

 ّرعلاو تلا ميف :ٍدِهاَحَم ْنَع روصنَم ْنَع نايفُس ْنَع ِهدَنَسِب ريرَج نالو

 اَذَكَو . ورق لع اوُمكَعَف تاق َنيوّسلا مك تي ناگ َلاَق [١؟:مجنلا] 4 يزل

 سابع نبا ِنَعَو 8 وسلا تلي ناگ :ِساّبَع ِنْبا ِنَع ِءاَز ززا وا لاق

 اَهْيَلَع َنيِذِحّتلاو ءروُبقْلا ٍتارِئاَر هيلي هللا لوس ر َنَعْل» :َلاَق این ف هللا َيِضَر

 .نئّسلا َلْهَأ ُهاَوَر ."”«َجْرّسلاو دجاَسَلا

 :ظفلب (؟ 457/5) ًادنسم دمحأ مامإلاو ٤۲۳( مقر )١78/١ ًالسرم كلام مامإلا هجرخأ (۱)

 .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ًاموق هللا نعل ءاّنثو يربق لعجت ال مهللا»

 ظ 5018٠(. مقر) يربطلا ريسفت:رظنا (۲)

 0 .(5809 مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 مقر 46 45 )٤/ يئاسنلاو (۳۲۰ مقر) يذمرتلاو (715 مقر) دواد وبأ هجرخأ )٤(
 هفعضو ( 774 )١/ مكاحلاو (۲۲۹ /۱) دمحأ مامإلاو ١01/0( مقر) هجام نباو 0١

 .(روبقلا تاراؤز» ظفلب حصو .ظفللا اذهب ٠٠٠( مقر) ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا

 «جرسلا» :ظفل نود

 هوو )° _ ۲٠۹ /1) ةفيعضلا ةلسلسلا يف هللا هحر يئابلألا خيشلا لاف

 ةشئاع ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف هيك هنع رتاوتم دجاسملا روبقلا ىلع

 RE حارجلا نب ةديبع يبأو تباث نب ديزو ةريره يبأو سابع

 ذاختا نم دجاسلا ريذحت» يف مث «داعملا داز ىلع دايحلا تاقيلعتلا» يف اهتجرخو مهثيداحأ



 ديحوتلا باتك حرش

 .ناَكْوَألا سفت :ىلوألا

 و

 .ةَعوُفو فا اع الإ ْذِعَتْسَي 1 اي ُهّنَأ :ةثلاثلا
 وے ےہ

 .دجاَسَم ِءايبنألا روق دانا اذه ةئرق :ةعبارلا

 .هللا رم بَضَعلا دش ٌرْكذ :ةسماخلا

 .ٍناَنوَألا ريكَأ ْنِم ىه يتلا ِتآللا ٍةَداَبِع ِةَفرْعَم ةَمِص :اَهّمَمَأ نم يهو :ةسداسلا

 ىلع هللا ةنعل» :ًاعوفرم سابع نباو ةشئاع ثيدح صنو .عوبطم وهو «دجاسم روبقلا

 ىلع كلذ مرحي» :هتياور يف دمحأ داز «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا

 هكردت نم سانلا رارش نم نإ» :اعوفرم دوعسم نبا ثيدح, نم اضيأ جرخأو «هتمأ

 .«دجاسم روبقلا ذختي نمو «ءايحأ مهو ةعاسلا

 نيملسملا نم ًاريثك دجت روبقلا ىلع دجاسملا ذختي نم نعل يف ةريثكلا ثيداحألا هذه عمو

 رجاوزلا :رظنا .هلوسرو هلل ةداحلا نيع اذهو ءاهيف ةالصلاو اهيلع اهئانبب هللا ىلإ نوبرقتي

 ضعب حرص دقو )١1١/١( يمتيهلا رجح نب دمحأ هيقفلل «رئابكلا فارتقا نع يهنلا يف

 .كلذ ىلع ءاملعلا قافتا نيققحلا ضعب لقن لب ءاهيف ةالصلا ةهاركب مهريغو ةيفنحلا

 حرش يراقلا ةدمعو» )1١1/١( )۲/ ۱۹١( ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف :رظناف

 )٠١١/۳(. رجح نبا ظفاحلل هحرشو )١59/5( يفنحلا ينيعلل «يراخبلا حيحص

 نم ردقلا اذهف .هل دهشي ام ثيداحألا يف دجن ملف جرسلا اهيلع نيذختملا نعل امأو

 اوكسمي نأ مهيلإ قحيصنو «هب لالدتسالاب نويفلسلا انناوخإ جه نإو فيعض ثيدحلا

 E وسلا عقب ندب حرا روع سبل ان ينم

 ةعاضإ نع ب هيهنو «رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لك :يب هلوق لثم «ةعيرشلا
 .كلذ وحنو «رافكلاب هبشتلا نع هيهنو «لاملا



CDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 ا

 .حلاَص لُجَر رق هن هنأ ةفرعَم :ةعباسلا

 :ةبهستلا ىَنْعَم رْكْذَو ِرْبَقلا بجاص مسا نأ :ةنماثلا

 ."”روُبقلا ٍتاراّوز ُهْنْعَل :ةعساتلا

 لصأ امأ «ةرايزلا تاريثكلا كلذب دوصقملاف «روبقلا تاراوز نعل ل هللا لوسر ناك اذإ (1)
 ماكحأ يف هللا همحر ينابلألا خيشلا لاق دقف ءاهيف جرح الو ةعورشمف ءاسنلل ةرايزلا

 :هوجول «روبقلا ةرايز بابحتسا يف لاجرلاك ءاسنلاو ١8٠١ -١87(: ص) زئانجلا

 ال لكك ينلا نأ :هنايبف ءءاسنلا هيف لخديف «روبقلا اوروزف...» لكك هلوق مومع :لوألا

 ءاعم ءاسنلاو لاجرلل الماش ناك يهنلا نأ كش الف رمألا لوأ يف روبقلا ةرايز نع ىهن

 هنأ ةرورض نيسنجلا ينعي ناك هنأ اموهفم ناك «روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :لاق املف

 نأ ًامازل ناك كلذنك رمألا ناك اذإف «نيسنجلا يهن نم رمألا لوأ يف ناك امع مهربخي

 ...اضيأ نيسنجلا هب:دارأ امنإ «اهوروزف» :هلوق وهو ثيدحلا نم ةيناثلا ةلمجلا يف باطخلا

 قرت اهنإف» ءروبقلا ةرايز تعرش اهلجأ نم يتلا «ةلعلا يف لاجرلا نهتكراشم :يناثلا

 .«ةرخآلا ركذتو «نيعلا عمدتو «بلقلا

 نينمؤملا مآ اتل امهتظفح «نيثيدح يف روبقلا ةرايز يف نه صخر دق ال يبا نأ :ثلاثلا

 :اهنع هللا يضر ةشئاع

 مأ اي :انل تلقف «رباقملا نم موي تاذ تلبقأ ةشئاع نأ :ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع- |
 ناك سيلا :اه تلقف .ركب يبأ نب نمحرلا دبع ربق نم :تلاق ؟تلبقأ نيأ نم نينمؤملا

 نأ :اهنع ةياور يفو .اهترايزب رمأ مث .معن :تلاق ؟روبقلا ةرايز نع ىهن ي هللا لوسر

 .روبقلا ةرايز يف صخر لب هللا لوسر

 ؟يمأ نعو يع مكثدحأ الآ :اموي لاق هنأ بلطملا نب ةمرخ نب سيق نب دمحم نع - ب

 ؟وكَي هللا لوسر نعو ىنع مكثدحأ الأ :ةشئاع تلاق :لاق «هتدلو ىتلا همأ ديري هنأ اننظف

 مالسلا :يلوق» :لاق ؟هللا لوسر اي مهل لوقأ فيك :تلق :تلاق هيفو .... «ىلب :انلق

 نإ انإو «نيرخأتسملاو انم نيمدقتسملا هللا محريو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ ىلع



 ED ديحوتلا باتك حرش

 اهَج َرْسَأ ْنَم ُهْنْعَل :ةرشاعلا

 .«نوقحال مكب هللا ءاش

 لوسر رم :هنع هللا يضر سنأ ثيدح يف ربقلا دنع اهآر يتلا ةأرملا ةي ينلا رارقإ :عبارلا

 .هريغو يراخبلا هاور «يربصاو هللا يقتا» :امه لاقف «يکبت يهو ربق دنع ةأرماب هَ هللا

 ءربقلا دنع اهدوعق ةأرملا ىلع ركني م ةي هنأ هنم ةلالدلا عضومو :حتفلا يف ظفاحلا لاق

 ناك ءاوس ءاقلطم روبقلا ةرايز زاوج هيفو ۷٦: /۳ ةدمعلا يف ينيعلا لاقو .ةجح هريرقتو

 .كلذ يف لصفلا مدعل ءارفاك وأ املسم روزملا ناك ءاوسو «ةأرما وأ الجر رئازلا

 ىلإ نهب يضفي دق كلذ نأل ءاهيلع ددرتلاو روبقلا ةرايز نم راثكإلا نمل زوجي ال نكلو

 يف تقولا عييضتو ةهزنلل سلاجم روبقلا ذاختاو جربتلاو حايصلا لثم نم «ةعيرشلا ةفلاخت

 هللا ءاش نإ دارملا وه اذهو «ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف دهاشم وه امك «غرافلا مالكلا

 اذهف ....«روبقلا تاراوز (هللا نعل :ظفل يفو» ةي هللا لوسر نعل» روهشملا ثيدحلاب

 الف نهريغ فالخب «ةرايزلا نرشكي يتاللا ءاسنلا نعل ىلع لدي امنإ «تاراوز» ظفللا

 ةلادلا ثيداحألا نم قبس ام ثيدحلا اذهب ضراعي نأ ذئنيح زوجي الف «نعللا نهلمشي

 اذهف ؛هلحم يف امهنم لكب لمعيف ءةماع كلتو صاح هنأل ءءاسنلل ةرايزلا بابحتسا ىلع

 :يبطرقلا لاقف «ءاملعلا نم ةعامج بهذ انركذ ام وحن ىلإو «خسنلا ىوعد نم ىلوأ عمجلا

 «ةغلابملا نم ةغيصلا هيضتقت امل ةرايزلا نم تارثكملل وه امنإ ثيدحلا يف روكذملا نعللا

 حايصلا نم أشني امو «جربتلاو جوزلا قح عييضت نم كلذ هيلإ يضفي ام ببسلا لعلو
 جاتحي توملا ركذت نأل «نه نذإلا نم عنام الف كلذ عيمج نمأ اذإ :لاقي دقو كلذ وحنو

 .ءاسنلاو لاجرلا هيلإ
 عمجلا يف هدامتعا يغبني يذلا وه مالكلا اذهو : 6 /4 راطوألا لين يف يناكوشلا لاق

 .- اصخلم ىهتنا  رهاظلا يف ةضراعتملا بابلا ثيداحأ نيب
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C> اب١ 
 ديجّْتلا بانج هك ىقطصُلا ةيامح يف ءاَجاَم

 “كرشلا ىلإ لصوي قيرط لك ِهدَسَو

 ۳ م
 ر

 ريع 2 0 ل 2 دلو ا هلا لوقو

 [178 :ةبوتلا] ةيآلا 4 مكي شرح ٌرشْنَع
 عو

 مر اوُلَعَجَت آل» اک هللا لوس لاق لاق هنع هللا َيِضَر - َةَريَرُه يبأ ْنَع

 ُتْيَح ينبت مكا ناق ل اوُلَصَو أديِع ير اول الو روف ځنو ا

 يضر نيس ا نِ لع نع تاقا نح وتش اک ریا اور "مک

 )١( ديمحلا زيزعلا ريسيت يف هللا همحر خيشلا لآ هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاق ) ص۳٤۷

  4بادجل ةه هتيامح نم ائيش ةمدقتملا باوبألا يف نأ ملعاو «بناجلا وه :بانجلا

 أدبأو ءرذنأو رذحو ةه غلاب دقلو ءةصاخلا هتيامح نايب انه فنصملا دارأ نكلو «ديحوتلا

 .ديحوتلا يف ةيفينح يهف ءاهب هللا هثعب يتلا ةحمسلا ةيفينحلا ةيامح يف معو صخو «داعأو

 نع داعبإلاو ديحوتلا يف عئارشلا دشأ يه :ءاملعلا ضعب لاق امك «لمعلا يف ةحمس

 .لمعلا يف عئارشلا حمسأو «كرشلا

 مهتاجنو مهبرل مهتعاطو مهتياده بحي «هتمأ ىلع سانلا صرحا ةي هللا لوسر ناك دقل (۲)
 لَك لوقي هتمأ لشمو هلثل هريوصت نم كلذ ىلع لدأ الو «ىدرلاو كالملا بابسأ نم

 يتلا باودلا هذهو شارفلا لعج اهوح ام تءاضأ املف ءأران دقوتسا لجر لثمك يلثم»

 .مكلثمو يلثم مكلذف :لاق ءاهيف نمحقتيف هنبلغيو نهزجحي لعجو ءاهيف نعقي رانلا يف
 .'اهيف نومحقت ينوبلغتف .رانلا نع مله .رانلا نع مله :رانلا نع مكزجحب ذخآ انآ

 .(7584 مقر) هل ظفللاو ملسمو (477”7 مقر) ًارصتخم يراخبلا هجرخأ

 مقر) طسوألا يف يناربطلاو ۳١۷( /۲) دمحأ مامإلاو 7١١( 57 مقر) دواد وبأ هجرخأ (۳)

 اذهو )٦٥۹/۲(: ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 2.7



et 2 30 مسه < ضي د ي ےس عم وه ٣ 7 م 1  

 هللا ٍلوُسَر نع يدَج نع يآ نم هتعِمَس ائيدح كئثدحأ الا :لاقو «هاهنف وعديف

 ل 2 -

لَو ًاديِع يرق اوُذِخَتَت ًال» :َلاَق ل
نِإَك لع اولصو ًاروُبُق ْمُك ويب َا

 کمیل َّ

 .ةراتخُلا يف ةاور منك - ُثْنَح وأ - اتي يلبي

 باب

 ايم ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام

 كرشلا ىلإ لصوي قيرط لك هدسو ديحوتلا بانج
 ثحت ةريثك اصوصن ىأر بابلا اذه يف ةنسلاو باتكلا صوصن لمأت نم

 هللا ىلإ ةبانإلا ىلع ثحلا نم هيذغيو هيمنيو ؛ديحوتلا يوقي ام لكب مايقلا ىلع

 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .ريهاشم تاقث مهلك هتاور نإف «نسح دانسإ

„(Y٦ 

 لاقو ٤۲۸( مقر 49 /؟) ةراتخملا ثيداحألا يف يسدقملا نيدلا ءايض ظفاحلا هجرخأ )١(

 ققحملا لاق اذكه .عوبطملا ىلعي يبأ دنسم يف هدجأ مل ثيدحلاو...نيل هدانسإ يف :هققحم

 (159 مقر ۳٣۲ ل١751 /۱) هدنسم يف ىلعي يبأ دنع ثيدحلا تدجو امنيب .هللا هظفح

 .هعاطقنال فيعض هدانسإ :دنسملا ققحم لاقو

 )70١/١( ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ ثيدحملاو

 دحاولا دبع نب دمحت هللا دبع وبأ هاور :يناثلا عضوملا يف لاقو (551--0)

 هيف هطرشو «نيحيحصلا ىلع ةدئازلا دايجلا ثيداحألا نم هراتخا اميف ظفاحلا يسدقملا

 .هحيحص يف مكاحلا طرش نم نسحأ

 ةيميت نبال ةليسولاو لسوتلا قيقحت يف طوؤانرألا رداقلا دبع خيشلا هححصو

 .(71786 مقر) عماجلا حيحص يف هللا همحر ينابلألا خيشلا هححص اذكو :.(77١ص)



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ©

 .(ة:1ر7) يآ كيفك :ىلوألا
 . "بلا ةياغ ىَمجلا اذه ْنَح نما لكي هداَحبِإ :ةيناشلا

 .هِيَمْحَرَو ِهيَفَأَرَو انْيَلَع ةي وص زج ٌرْكِؤ :ةئلاثلا

 ا ويا دا وو

 ,ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاب ماتلا مايقلاو .مهنم 82 ف ولغلا وأ 555

 ماتلا صالحا يهو «ةيدوبعلا حور ىلع صوصنلا ثح ًاصوصخو ءاهليمكتو

 .هدحو هلل

 نع ىهنو .نيقولخملاب ولغلا اهيف لاعفأو لاوقأ نع ىهن كلذ ةلباقم يف مث

 نأ ىشخي لاعفأو لاوقأ نع ىهنو .مهيلإ ليملا ىلإ وعدي هنأل «نيكرشملاب هبشتلا

 لا لضرب الگ نع یر دحر اج تلد لك رشتا لإ ا لسوق
 هللا ةيدوبع نم هل اوقلخ امب مايقلاب اوققحتيل «نينمؤملاب ةمحر كلذو «كرشلا
 .حالفلاو ةداعسلا مه لمكتل ءاهليمكتو .ةنطابلاو ةرهاظلا

 . ةفورخم ةريكك رومألا هذه دهاوشو

 نيب لالحلا» :لوقي لك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعف )١(

 أريتسا تاهبشلا ىقتا نمف «سانلا نم ريثك اهملعي ال تاهئبشم امهنيبو ءنْيِب مارحلاو

 الأ .هغقاوي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري عارك :تاهبشلا يف عقو نمو .هضرعو هنيدل
 اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ .همراحم هضرأ يف هللا ىه نإ الأ .ىمح كلم لكل نإو

 هجرخأ «بلقلا يهو الا .هلك دسجلا دسف تدسف اذإو ؛هلك دسجلا حلص تحلص

 ١599(. مقر) ملسمو (67 مقر) يراخبلا

 م )° .«ص) يكيسلا ىلع درلا يف يكتما مراصلا يف يداها دبع نبا لاق (؟)



 QvD ديحوتلا باتك حرش

 0 را €
 نم هن ی نا م

 ْعَم صوصخم ِهْجَو ىلع ِهِريَق ِةَراَيِز ْنَع ي هيك :ةعبارلا ص

 هنو
 ٍةَراَيْرلا نم و راثكإلا ِنَع كي هيت نک :ةسماخلا

 ."”ٍِتْيَبلا يف ِةَلِفاَنلا َلَع ةا ؛ هح :ةسداسلا

 . "رقما يف ٌلَصُي ال هنأ ْمُهَدْنِع ٌرَوََتم هنأ :ةعباسلا

 الق ِ؛َدْعَب ْنِإَو ُهْعْلْبَي ِهْيَلَع ُهَمَالَسَو لجّرلا الص نب كلذ ليِلْعَت :ةنماثلا

 ۰ برقا دارا نم مكر ام لإ ةجاَح

 اهلعجو ءاهيلإو اهيف ةالصلاو جرسلا داقيإو ءاهيلع فركعلا ذختيو ءاهب ناتتفالا لصحي

 وه امنإ «ةفلاسلا ممألا يف مانصألا ةدابعو كرشلا لصأ اميسال ؛كرشلا ىلإ ةعيرذ اديع

 هيلز ةالضلاو ادجستم هذاا لكم وه ادع قلا هذااف«:اهميظعتو نويقلاب ناتفآلا نم

 .يهنلاب قحأو غلبأ لب

 يف سانلا اهيأ اولصف...» :لاق ةَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر تباث نب ديز نعف )١(

 077١( مقر) يراخبلا هجرخأ «ةبوتكملا الإ هتيب يف ءرملا ةالص ةالصلا لضفأ نإف «مكتويب

 078١. مقر) ملسمو

 يذمرتلاو (۸۳ /۳) دمحأ هجرخأ «مامحلاو ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا» :ثيدحل (۲)

 :لاقو )70١/١( مكاحلاو (740 مقر) هجام نباو (547 مقر) دواد وبأو (۳۱۷ مقر)

 حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو .يهذلا هقفاوو .ملسمو يراخبلا طرش ىلع

 هتحصب كلذ عم مكحو «هلاسرإو هلصو يف فلتخا نكل «تاقث هلاجر :(0۹/۱)

 ۲۷١۷(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .نابح نباو مكاحلا

 در الإ يلع ملسي دحأ نم ام» :ِكَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف (۳)

 دمحأو (١5١٠مقر) دواد وبأ هجرخأ «مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا

 اذهو :(557 /7؟) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )۲/ ٥۲۷(.



QvDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 مالسلاَو ٍةَالَّصلا يف ِهيَمَآ لاَغأ ضَرْعُت خّرْربلا يف كي ُهْنْوَك :ةعساتلا Gtr هكر ك0 o f 2 o 1 نري ° م
eظ  

 ډل دك ډګ

 .(0519 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا ثيدحلا نّسحو .ملسم طرش ىلع ثيدحلا

 الإ ةغمجلا موي دحأ يلع يلصي سيل هنإف «ةعمجلا موي يف يلع ةالصلا اورثكأ» :ثيدحل )١(

 .615:4 مقر عاجلا حيحص يف ينبلألا هححص «تالص يلع تضرع
 لجر يلع ىلص اذإف <يربق دنع اكلم يب لكو هللا نإف يلع ةالصلا اورثكأ» :ثيدحلو

 هنسح «ةعاسلا كنيلع ىلص نالف نبا نالف نإ دمحم اي :كلملا كلذ يل لاق ىتمأ نم
 ١7١1(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا



 قفا ديحوتلا تاك حرت

 باب

 َناكوألا دبي لا هذه ضعي نأ ءاَج اَم

TT : لات لار .] ١ 0 

 س
 ص ےس م2

 و هي ي  eأ مهم لوو ةيبمع  e:ةدئاملا] ا 51[.
- 
 4 م7 أ

OEE E 3نم س  

 5 :اولاق . E بم د رخ اول5 و یت قلا وللا ولع مل ناك
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 .ةاجرخأ "70؟ْنَمَق» :ٌلاَق ؟ىَّراّصتلاو َدوُهَيْلا هللا ٌلوُسَر

 | َنِإ» :َلاَق ب هللا ٌلوُسَر نأ - هنع هللا ضر - َناَبْوَت ْنَع ملشِلَو
 و
00 

 هللا

 .اهنم يل يور اَم اَهَكْلُم لبيس يتم هأ نإو ءاَجِراْعَمَو ا تيأَرَف ءًضزألا 2

 هنس اًهكلمت هل نأ يملا  تلأس ينو . ضيْيألاَو رح جک ِنْيَرْنكْلا ثتيطغأو

 ر
oى و < م  

 ير نإو |و ْمهَتَصْبب حيت شا اغا لبا راو ةّماعب

 ال ْنَأ َكِيْمأل كئيَطْعأ إو رب آل هن ءاَضق ُتْيَضَق اذإ نإ دمحم اي :َلاَث

 هش ا یوی زب غ يلع ثنا ال11 00

 اضْعَب 0 ْمَهْضْعَب نوُكَي ىتح ءاًهراطُقأب ْنَم ها اه ه1 متع اک َعَمَتجا ولَو ْمُهَتْضْيَب o 2 ا هس ر

 f وو 0 0

4 

  Gnام

 الا

 .(۲۸۸۹ مقر) ملسم هجرخأ (۲)



 تيحوتلا دضاتم ل ديدسلا لوتلا 22

 .َنيلضُمْلا َةَمِبَأْلا ىت يِنَمَأ ىلع فاح انو »:5اَرَو وجيحص يف زاكا ُهاَوَرو

Eeَقحَْي ىح الا مونت الو مالا موي ىلإ عقرب  

 يف ٌنوُكَيَس هّنِإَو َناثوألا يم نم ماف دبع دبع ىَتَحَو يک رنا ينا نِ

 الو يغ ي ال يلا متاح انو هنآ حري مَ و واک يأ

 نم الو ْمُهَلَذَح نم ْمُهّرُضَي ال ؛ةروصنم قلا ىلع يتم نم ةفئاط ازت
 ."”«يلاعتو راب هللا ر ٌرْمأ يأي ىَتَح مُهقلاح

 باب

 ناثوألا دبعت ةمألا هذه ضعب نأ ءاجام

 هذه يف عقاو رمأ هنأو «هنم فوخلاو كرشلا نم رذحلا :ةمحرتلا هذه دوصقم

 مالسإلاب ىمستو هللا الإ هلإ ال :لاق نم نأ معز نم ىلع درلاو «ةلاح ال ةمألا

 ظ ظ .لطاب اذه نإف «ةدابع ال ًالسوت كلذ ىمسو
 راجشألا نيب قرف ال هللا نود نم دبع ام لكل عماج مسا نثولا نإف

 وهو ءعضوملا اذه يف نيحلاطلاو نيحلاصلاو ءايبنألا نيب الو «ةينبألاو راجحألاو

 رخو او هذختا دقف هدبع وأ هللا ريغ اعد نمف «هدحو هللا قح اهنإف ةدابعلا

 نم مالسإلا ىلإ بستنا مكف «مالسإلا ىلإ هباستنا هعفني ملو ؛نيدلا نع كلذب
 يماسألا درجمب ال .هتقيقحو نيدلا حورب ةربعلاو 5 رفاكو دحلمو كرش

 ةقيقح ال ىتلا ظافلألاو

 حيحصص ف ينابلألا هححصو «( ۲ مقر) هجام نباو 6 5 مقر) دواد وبأ هجرخأ(١)

 VY) مقر) عماجلا



 ديحوتلا باتك حرش

 : لئاسم هيف

 :ءاَسنلا ةا سفت لوألا

 .ٍةدِئاملا ةيآ ريم :ةيناثلا
 .فهكلا ةيآ سفت :ةثلاثلا

 ؟عِضْوَللا اه ين" ِتوُعاْطلاَو "”ِتْبجلاب نالا ىَْعَم عم ام :اًهُمهَأ یهو :ةعبارلا

 ؟االطب َةَفرْعَم و اَهِضُْبََماَياَحضأ ةا وه ذأ ؟بَلَق ُداَقتِعا ّوُه لَه
 سم2 م ر هو

 نموا اليس ىد ْمُهَرْفُك دوري نيا اَلا نإ :مُهوَ :ةسماخلا

 اک ِةَّمألا وزه يف دج وي نأ دال اًذه نأ ادا | ّيِهَو :ةسداسلا

 .ٍديِعَس يبا ِثيدَح يف َرّوقَت

 و وو
 يف ””ةّمألا وله يف - ِناَتْوَألا ةدابع ينَعأ - اهعوقوب هج رص :ةعباسلا

 «تبج :هللا نود نم دبع ام لكل لاقيو :(86 ص) تادرفملا يف هللا همحر بغارلا لاق )١(

 .اتبج نهاكلاو رحاسلا يّمسو

 دعتم لك نع ةرابع توغاطلاو 7١5 - ١0(: ص) تادرفملا يف هللا همحر بغارلا لاق (۲)

 ( توداي رمي نه :لاق عمجلاو دحاولا يف لمعتسيو «هللا نود نم دوبعم لكو

 ءدعتم لك نع ةرابعف € ِتوُمدطلا ىلإ اوَمَكاَحَتَي نأ دودي « توسط اوُبَتَتَجَأ ا َنيِدَلآَو ل

 .اتوغاط ريخلا قيرط نع فراصلاو نجلا نم دراملاو نهاكلاو رحاسلا يمس مدقت الو

 برطضت ىتح ةعاسلا موقت ال» :ّهكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف (۳)

 .ةلابتب ةيلهاجلا يف سود اهدبعت امنص تناكو .«ةصلخلا يذ لوح سود ءاسن تايلأ

 اهنع هللا يضر ةشئاع نعو .(1405 مقر) ملسمو ۷١١١( مقر) يراخبلا هجرخأ

 تاللا دبعت ىتح راهنلاو ليللا بهذي ال» :لوقي يب هللا لوسر تعمس :تلاق

 .(۲۹۰۷ مقر) ملسم هجرخأ «....ىزعلاو



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا 4
 س

 م اتخلا لْثِم ؛ةربنلا يعدي ْنَم جور :ُباَجُعلا ُبَجَحلا :ةنماثلا
 نأ ف لا َّنأَو ب لولا دار ألا وذم نيب وغ رضكو نکالا هلكت

aُداَضَتلا َحَم ولك اده يف ُقَّدَصُي اده َعَمو هَنّيِبتلا متاح ًادّمْح  

 .ةريثك ماف هعبَو «ةباَحصلا رْضَع رخآ يف ٌراَتْخملا جرح ْدَقَو ءحِضاَولا

 ُلاَرَت ال لب ءىَمَم ایف لار اک :ةّيّلكلاب لوری ال ّنحلا ناب راسلا :ةعساتلا
 .ةَفَباَط هيلع

 ْنَم آَلَو ْمُكَدَح ْنَم ْمُهُّدُضَي ال مِهِيَلِق َحَم مما :ىمْظْعلا ةيآلا :ةرشاعلا

 .مهفلاخ

 :ةرشع ةيداحلا
4 

 .ٍةَعاّسلا ماَيِق ّل لإ َطْرَّشلا كلذ ن ا

 :آ ىَور ل دأب لإ ٌراَبخإ اهني :ةميظَعلا تالا رم هيف ام :ةرشع ةيناثلا

 بونجلا ٍفالِخِب جا مك م ْعَقَوَف كلذ ىَنْعَمِب بخار َبِراَعَلاَو َقِراَشملا

 يف هِيَمأل وتوعد ِةَباَجِإِب هلي هرابخإو ننک نأ 1 هُراَبْحِإَو .ٍلاََّشلاو
 اذ عقرب ال هاو ءيفْيّسلا عوقوب كو هزابخ او للا ميم هاب هداج .نيتننالا

 هل ُهَفْوَحَو اضفت ينب ينو اضن مونت كالذي ل رابخإَو .َعَقَو

 اوا يف نينا روهظب دلع اخو :َنيلضملا ةمئألا م هنأ لع

 ةَدِحاَو لَك نأ َعَم بخ امك ف قواد ةروصْنَلا ةَمئاَّطلا ِءاقبب لي ُهُراَبحِ

 لرل و دركي ام اا

 E ب م هت هيَمَأ لَع فول ا رطح :ةرشع ةثلاثلا

 د ىَنْعَم َلَع هيبتا :ةرشع ةعبارلا



 لق ع لا كد

 باي
 ٍ سا ى

 رحسلا يف ءاجاَم

 رس

 « قلع تِ َةَرْآْلا يف مل ام ةنيرسأ نمل اوُمِلََع دلو :َلاَعَت هللا لوقو
 .[01 :ءاسنلا] © ٍتوُعنَطلاَو تبجي َنوُنِمْؤُي ¥ :هِلْوَقَو .[١٠؟ :ةرقبلا]

 اج لاو اطا :ثوغاطلاو. لا تلا ع لا
 و e ٌتيغاوطلا

 سلا اويئتجا 0 وشو نأ :ُهْنَع هللا يضر هريره يا نعو

 00 ٌرْحّسلاو للاب كزشلا» لاق 5 اَمَو «هللا ٌلوُسَر ا :اولاَق (ِتاَقِبوُمْلا

 موي ٍلَوَتلاَو ¢ ت لام أو ءاّبرلا ُلْكَأَو قاب ار هللا م مرح رڪ يلا سفتلا

 :ًاعوفرم بدنج نعو : "«تاتمۇملا تالفاغلا ِتاَنَصخملا ٌفْذَكَو .يفخّرلا

 فورمه حيحصلا :َلاَقَو .ىذمرَلا هاَوَر «يفيَسلاب ةَبرص رجاشلا ّدَح»

 4رس لع وأ ىر مت نإو» باب ءريسفتلا باتك يف اقلعم يراخبلا هجرخأ )١(
 .(حتف ۲01/۸(

 355١(. /۸) يرابلا حتف (۲)

 .(۹٩۸مقر) ملسمو (71/57 مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 .دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ( ٠١ /54) مكاحلاو ١55٠( مقر) يذمرتلا هجرخأ )٤(

 دهاش هلو «حيحص بيرغ هنإف «ملسم نب ليعامسإ ثيدح اكرت ناخيشلا ناك نإو

 يف يناربطلا اضيأ هجرخأو .يهذلا هقفاوو .اذه دض يف اعيمج امهطرش ىلع حيحص

 (۳۱۷۹) مقر) هننس يف ينطقرادلاو ۱١١١( ء١١١۱ مقر ١١١ /۲) ريبكلا همجعم

 .(5599 مقر) عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو (1757/4) يقهيبلاو



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا 2

 ٍنَأ» :باطخلا ُنْب ٌرّمع بتك :ّلاَق َةَدَبَع نب َةَلاَجَب نع ٌيراَحْبلا ٍحبِحَص ٍفَو

 دا را اوس كلك اَنَلَتَمَف : :ّلاَق (ةرحاسو رجاس لک اولا

 ملح دا

 نع حص كِلذكو ."”ْثَلهَقَف .اهئَرَحَس اه ةيِراَج لقب ْتَرَمأ اأ اَهْدَع هلل يضر

 .ةل لا باحضأ نم ةا ْنَع ٠ دمحأ لاق . 5 بدن

eT 

 .ةَرَكبلا ة ةيآ سفت :ىلوألا
 ص

 .ِءاَسْنلا يآ ريسفت 0 :ةيناثلا

 ظ اي ُقِرَملاَو ِتوْغاَطلاَو ٍتْبَجلا سفت :ةثلاثلا
 N a ه2 lrg gl EE و

 سلا نم نوكي دقو نجلا نم نوكي دق توغاطلا نأ :ةعبارلا

 يف هدجأ مل ظفللا اذهو (70 47 مقر) دواد وبأو ( 1١40-191١ /۱) دمحأ هجرخأ )١(

 .(1101/ 731605 مقر) هدنع ثيدحلا لصأو «هللا همحر فنصملا ركذ امك «يراخبلا

 .(15/8) ًالوصوم يقهيبلاو ١16177( مقر ۳۷۷ /؟) ًاغالب كلام هجرخأ (؟)

 لتاق بعك نب بدنج :(777548 مقر 7177 /5؟) ريبكلا هخيرات يف هللا همحر يراخبلا لاق (۳)

 اناسنإ حبذف «بنعلي لجر ديلولا دنع ناك :نامثع يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع ...رحاسلا

 ها[ كف ىذزألا دخ احق ةا ر داغا انحف هسا ر نانا

 ارحاس اعد ةفوكلا ءارمأ نم ًاريمأ نأ نسحلا نع )٤/ ۳١١( كردتسملا يف مكاحلا جرخأو

 هفيسب هبرض هآر املف «هیلع لمتشاو هفيسب لبقأف بدنج غلبف «سانلا يدي نيب بعلي

 ريمألا هذخأف ءرحاسلا تدرأ امنإ ءاوعارت نل سانلا اهيأ :لاقف «هنع سانلا قرفتف

 وعدي هب متؤي مامإ وهو اذهل يغبني نكي مل ءاعنص ام سئب :لاقف ناملس كلذ غلبف «هسبحف

 .فيسلاب هريمأ بتاعي نأ اذه يغبني الو «هيدي نيب بعلي ارحاس

 نم سنج توغاطلاو تبجلاب دارملا نأ يربطلا راتخاو :(55؟ /۸) حتفلا يف ظفاحلا لاق )٤(



 GYD ديحوتلا باتك حرش

 .يهنلاب ٍتاَصوُصْخَلا ٍِتاَقبوملا عْبَسلا ةَقِرْعَم :ةسماخلا

 ٤ .هْكَي رجالا نأ :ةسداسلا

 ." باتشي الو "لتي هنأ :ةعباسلا

 ا دمع نوع لع يللا قاده دوو :ةنماثلا

 رحاسلا هيف لخديف ءاّيمدآ وأ اًينج ًاناطيش وأ ًامنص ناك ءاوس «هللا نود نم دبعي ناك

 .ملعأ هللاو «نهاكلاو

 نامثعو رمع نع كلذ يور .لتقلا رحاسلا دحو :(707 )1١7/ ينغملا يف ةمادق نبا لاق )١(

 دعس نب سيقو بعك نب بدنجو هللا دبع نب بدنجو ةصفحو رمع نباو نافع نبا

 درجمب لتقلا هيلع يعفاشلا ري ملو «كلامو ةفينح يبأ لوق وهو ءزيزعلا دبع نب رمعو

 دچا نع داروو ولا نا لة وهز سلا

 ال :امهادحإ :ناتياور هيف ؟رحاسلا باتتسي لهو ۳٠۳١(: /۱۲) ينغملا يف ةمادق نبا لاق (۲)

 هنأل «هتبوت تلبق بات نإف «باتتسي :ةيناثلاو ...ةباحصلا نع لقن ءرهاظ وهو باتتسي

 .باتتسي كرشملاو ؛كرشلا نم مظعأب سيل



E RS El QAD 

a]و ره  

 ا نب ذاع نع تاع ندع تلج نيت انثدح رح لاق

 ّقْرَطلاو َةَاَيِعلا َّنإ» :لاق 48 يلا حمس هنأ وببأ نع ةَصيي ر ا ع

 ا اكا قف طلاو .ريَطلا وجر :ٌةَفاَيِعلا :فْرَع لاق ."”6يحلا رم ًةربطلاو
 2 و

 واد يبل و .ديج هداتسإ ا هنو ا لا :تْبجلاو ا

 NY بي

 سبق نَم» :46 هللا لوسَر SAR حرم ےک e ت 8 لاق ا 2 24 -
 ص ےس و 7 رە 2

 وک اور 0415 اق لو را ع ةبعش سستقا ِلَقَف موُجنلا َنِم ٌةَبْعَش

 ريبكلا يف يناربطلاو (۳۹۰۸ ۰۳۹۰۷ مقر) دواد وبأو ۰ /ه)و (غا/ا/ /۳) دمحأ هجرخأ (۱)

 (”05”0”مقر ١الال/١؟) ةنسلا حرش يف يوغبلاو (1450- 94١ مقر 559/14)

 همحر يوونلا لاق .(5098 مقر 547 /1/) هحيحص يف نابح نباو (۱۳۹ /۸) يقهيبلاو

 يف ينابلألا لاقو .نسح دانسإب دواد وبأ هاور :(1717/4 مقر) نيح اصلا ضاير يف هللا

 .(۲۹۹ص) لالحلا جيرخت رظناو ءلوهجم وهو ءالعلا نب نابح هيفو «لاق اذك :ةيشاحلا

 هللا يضر سابع نبا نعو .«ناطيشلا هنإ» 23١: /5) دمحأ دنع يذلاو «لصألاب اذك (۲)

 نأ اوسشيا :لاقف هدونج هيلإ تعمتجا ةئر سيلبإ نر ةكم ةه ينلا حتتفا امل :لاق امهنع

 .حونلا مهيف اوشفأو مهنيد يف مهونتفا نكلو ءاذه مكموي دعب كرشلا ىلع دمحم ةمأ دترت

 نان ا ا ول ووو دعوا هج رخأ

 .نوقثوم هلاجرو ريبكلا يف يناربطلا هاور :(1/۳)

 يف يقهيبلاو (۳۷۲۹ مقر) هجام نباو (۳۹۰۵ مقر) دواد وبأو (۳۱۱ /۱) دمحأ هجرخأ (۳)

 يف يوونلا لاق ١١774( مقر )١١/ ٠١١ ريبكلا يف يناربطلاو ١179( ۱۳۸ /۸) ىربكلا



 ا 6 س

 دمع نم :- هنع هللا يضر - َةَرْيَرُه يبأ ِثي ٍدَح ْنِم ٰيِئاسنلل 3 . ٌحيِحَص حص هدانْسِإَو

  Rsيي 1
 َلِكَو ًائْيَس َقْلَعَت ْنَمو كرش أذ رح نمو ڪس دقت ايف تق عن هدف

 وهيل . (

 ْمكبنَأ له آلأ» :َلاَ كي هللا َلوُسَر نأ - ُهْنَع هللا َيِضَر - ٍدوُعْسَم نبا نعو

 َرَمَع نبا نع اهو .ْمِلْسُم اور ””«ٍساثلا ن نيب لالا «ةَميِمَنلا :يِه ؟ُْضَعلا ام

 ."”«اًرْحَِل نالا َنِم َّنِإ» :َلاَق ل هللا َلوُسَر نأ ءاهنَع هللا َيِضَر

 باب
 _  رحسلا عاونأ نم ءيشورحسلا

 الإ ىتأتي ال هماسقأ نم اسٹک نأ :ديحوتلا باوبأ يف رحسلا لاخدإ هجو

 هر فلل ت وفة الا همام لإ ةفاطيشلا حوا لسوتلاو رشا
 .هريثكو هليلق هلك رحسلا عدي ىرح

 :نيتهج نم كرشلا يف لخدي رحسلاف "٠ كرشلاب عراشلا هنرق اذهو

 يف ينابلألا هححصو .حيحص دانسإب دواد وبأ هاور 1378١(: مقر) نيحلاصلا ضاير

 ٠٠۷٤(. مقر) عماجلا حيحص

 مقر) عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو (1075 مقر ١١7 /۷) يئاسنلا هجرخأ )١(

 .( ٠

 51١5(. مقر) ملسم هجرخأ (۲)

 0١55(. مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 دقع نما :هيكَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدح كلذ يف ىوري )٤(

 هجرخأ .«هيلإ لكو ًائيش قلعت نمو ,كرشأ دقف رحس نمو ءرحس دقف اهيف ثفن مث ةدقُع



GADا  

 ت نم ةريطلاو قرطلاو ةقايعا نأ لوألا ١

 0 N قرَطلا و "ةقاّيعلا سفت :ةيناثلا

 .رخشلا نِ مؤ موج مع نأ :ةئلانلا

 مهيلإ برقت امرو ؛مهب قلعتلا نمو نيطايشلا مادختسا نم هيف ام ةهج نم

 .هبولطمو هتمدخج اوموقيل ءنوبحي امب
 ؛هملع يف هللا ةكراشم ىوعدو «بيغلا ملع ىوعد نم هيف ام ةهج نمو

 .رفكلاو كرشلا بعش نم كلذو «كلذ ىلإ ةيضفملا قرطلا كولسو
 نيب قيرفتلاو «لتقلاك :ةحيبقلا لاعفألاو ءةمرحلا تافرصتلا نم ًاضيأ هيفو

 :تامرحلا فأ نم الهو: «لوقعلا رفت يف, سلاو «بفطعلاو فرصلاو نيالا
 .هداسفإو هترضم ةدشل رحاسلا لتق نيعت كلذلو «هلئاسوو كرشلا نم كلذو

 قيرفتلا يف رحسلل مهتكراشمل «ةميمنلا سانلا نم ريثك يف ةعقاولا عاونأ نمو
 .رورشلا حيقلتو نيباحتملا بولق رييغتو سانلا نيب
 .ضعب نم لفسأو حبقأ اهضعب «تاكردو عاونأ رحسلاف

 .(017/07 مقر) عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو (4075 مقر ١١7 /۷) يئاسنلا

 اهئامسأب لؤافتلاو ريطلا رجز :ةفايعلا :(370 /) ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق )١(
 ف فاع :لاقي .مهراعشأ يف ريثك وهو ارك ترعلا ةداع رم وهو ارو اهتازيفآو

 .نظو سدحو رجز اذإ .افيع

 هلعفي يذلا اصحلاب برضلا :قرطلا )١١١/۳(: ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق (۲)

 .لمرلا يف طخلا وه :ليقو .ءاسنلا

 .نيباب دعب هنع مالكلا يتأيس (۳)



 لنا ابا جرد

 ."0َكِلَّذ ْنِم ِثْقَنلا َعَم َدَقَعلا نأ :ةعبارلا

 لد لا نأ :ةنيفاللا

 ا ااا

 رش نمو :هلوقو :(78١١ص) رحسلا باب «بطلا باتك يف هللا همحر يراخبلا لاق )١(
 .رحاوسلا :تاثافنلاو < ي دقملا ف تنقل

 مقر) ملسمو (5 مقر) يراخبلا هجرخأ «مامت ةنجلا لخدي ال» :ةالک هللا لوسر لاق (؟)

 .رهش يف رحاسلا دسفي ال ام ةعاس يف دسفي مامنلا :ريثك يبأ نب ىيحي لاقو ٠٥.

 نسم دجت» :ِكَي هللا لوسر ثيدحل «سانلا رارش نم مهو .ةبحلا صوصل مه نومامنلاو

 «هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه يتأي يذلا «نيهجولا اذ هللا دنع ةمايقلا موي سانلا رش

 .(5075 مقر) ملسمو 5١04( مقر) يراخبلا هجرخأ

 لطابلا راهظإو هملاعم سمطو قحلا بييغت يف نايبلاو ةغالبلاو ةحاصفلا تلمعتسا نإ )

 لوسر ثيدحل «ةبوقعلل ضرعم اهبحاص مثآ ءاهنع ايهنم ةمومذم نوكت هملاعم حاضيإو
 هل تيضق نمف «ضعب نم هتجحب نحلأ مكضعب لعلو «يلإ نومصتخت مكنإ» :ِكَي هللا
 مقر) يراخبلا هجرخأ «اهذخأي الف رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف ؛هلوقب ًائيش هيخأ قحب

 .(۱۷۱۳ مقر) ملسمو (



QADديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 باب . 0

 مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام

 نما :لاق ذي ّيِْنلا نع ب يلا ٍجاَوْزَأ ضْعَب ْنَع وجيجَص هِحيِحص يف ملسم ىَوَر

 ."”(اًمْوَي َّنيِعَب ر ةالص هَل لبق ُهَكَدَصَق ٍءْيَك ْنَع هلا اَناَّرَع ىَنأ

 اَِهاَك ینا ْنَم١ :َلاَق لي ّيِبْنلا ٍنَع « - ُهْنَع هللا َيِضَر - َةَرْيَرُه يبأ ْنَعو

 .َدواَد وبأ ُهاَوَر "” كح لع لأ َبَرَمك دق «ُلوُق ب اهب ُهَقَّدَصَق

 ىنا نم َةَرْيَرُه يبأ ْنَع ءاهطرش لع ححص :لاقو مكاحلاو ٍةَعَبَرالِلو

 :E ركح َلَع لز اجب رک دق لوق د ا َُقَّدَصَق اتهاگ وا اًناَرَع

 اوز ةلعم ووتش نبإ نيس ل ی یار

 دنسملا يف دمحأ دنع يهو «لوقي امب هقدصف» :ةلمح هيف سيلو ( ٠“ مقر) ملسم هجرخا (۱)

 05٠(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «(۳۸۰ )58/4( )٩/

 ٥۹٤۲(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ۳۹۰٤(« مقر) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 )8/١( مكاحلاو )٤۲۹/۲( دمحأو (1۳۹ مقر) هجام نباو ۱۳١( مقر) يذمرتلا هجرخأ (*)
 .هاجرخ ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق ۳۲١( /۷) ىربكلا يف يقهيبلاو

 ٥۹۳۹(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .يهذلا هقفاوو

 هاور )١١١٠/١(: دئاوزلا عمجم يف يمئيحلا لاقو ٥٤٠۸( مقر ۲۸۰ /۹) ىلعي وبأ هجرخأ )٤(

 ريبكلا لاجرو رازبلا ةياور كلذكو .هقدصف :لاق هنأ الإ ,طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا

 لاجر هلاجرو رازبلا هاور :دوعسم نب هللا دبع ةياور دروأ نأ دعب لاق مث .تاقث رازبلاو

 ظ .ةقث وهو ميرم نبا ةريبه الخ حيحصلا



 سوت اك عر

 ا انيك ىلا نمو كل و تيد زا كل عزك وأ َنَّهَكَت وأ هَل ربطت

 هاَوَرو دمج واتساب ُراَرَبل اَور 4ک دمحم َلَع لزا ب رق ذم لوق 2

 ْنَمَو» :هِلوق نود سابع نبا ٍثيِدَح ني نع عاتب طسوألا يف ةنارطلا

 "”هرجخآ ىلإ ٤یت

 لع اي لدي تام روملار يعدي يذلا :ٌفاّرعلا :يوّعَبلا َلاَق

 يذلا َرُه :ٌنِماَكلاَو .ْنِهاَكلا وه ليِقو َكِلَذ وختو ِةَّلاَضلا ٍناَكَمو قو رسما

 .ريوضصلا يف نع رحم يذلا :ليقو .لّبفَتملا يف تابعا نع ري

 ّرلاو مّجَْلاو ٍنِماَكْلِ مسا :فاّرعلا :ةيِميَل نبا ساّبعلا قا هلاَكَو

 .قْرطلا هدم ٍروُمألا ٍَفِرْعَم يف لگ نمي مهول

 ْنَم یر ام :موُجّشلا يف َنوُرظْيو اج اب «َوُبْي) موق يف سابع نبا لاق
 00 ْنِم هللا َدْنِع هل َكِلَذ َلَعَ

 جا

 ع 3

 )١( ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ )١۸/ ١57 مقر ٠١( عمجملا يف يمثيهلا لاق )0/ ١١١(:

 ينابلألا هححصو .ةقث وهو عيبرلا نب قاحسإ الخ «حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور

 مقر) عماجلا حيحص يف ٤١١ 0(.

 ةعمز هيفو ءطسروألا يف يناربطلاو رازبلا هاور ٠٠١(: /5) دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق (۲)

 .فيعض وهو حلاص نبا

 هل سيل موجنلا يف سراد داج يبأ فورح ملعم بر» :هيف عوفرم ثيدح كلذ يف ىوري (۳)

 لاقو ۱٠۹۸١( مقر )4١/١1١ ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ .«ةمايقلا موي قالخ هللا دنع

 .باذك وهو يرمعلا ديزي نب دلاخ هيفو يناربطلا هاور 37١(: /5) عمجملا يف يمثيه لا

 )١/ 57١ ةفيعضلا ةلسلسلا يف لاقو 5 مقر) عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو



QADولا هيمان نوير لوقلا  

 اک

 .نآرقلاب نالا |َعَم نِه ٌقيِدْصَن ُعِمَتْي ال :ّلوألا
 و

rs 

 ایا
 .هَل ربطت ْنَم رک :ُةَم عبار

 PFN انما
 .ٍداَج اأ َمّلَعَت ْنَم ٌرْكِؤ :ةَسِواَسلا

 باب

 مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام
 ىلاعت هلا نأ كلذو .قرطلا نم قيرط يأب بيغلا ملع يعدي نم لك نم يأ

 : ةناهكب كلذ نم ءيش ٤ هللا ةكراشم ىعدا نمف «بيغلا ملعب درفنملا وه

 نم وه اميف اكيرش هلل لعج دقف كلذ ىعأا نم قّدص وأ ءاهريغ وأ ةفارع

 .هلوسرو هللا بّدك دقو .هصئاصخ

 ىلإ برقتلاو كرشلا نم ولخت ال نيطايشلاب ةقلعتملا هي نم ريثكو
 ىوعد ةهج نم كرش وهف «ةيبيغلا مولعلا ىوعد ىلع اهب نيعتست ت يتلا «طئاسولا

 .هللا ريغ ىلإ برقتلا ةهج نمو .هب صتخا يذلا هملع يف هللا ةكراشم

 .لوقعلاو نايدألل ةدسفملا تافارخلا نع قلخلل عراشلا داعبإ هيفو

 .لطاب يف يأ «داجيبأ يف اوعقوو :(7/5 ص) سوماقلا يف هللا همحر يدابآزوريفلا لاق



 AY ديحوتلا باتك حرش

 فالو نهاکلا َنْيَب ق ْرَملا رك :ةعباَسلا

 نع ربخلا ىطاعتي يذلا :نهاكلا 71١4 ١٠١(: /5) ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق )١(

 قشك .ةنهك برعلا يف ناك دقو .رارسألا ةفرعم يعديو نامزلا لبقتسم يف تانئاكلا

 .رابخألا هيلإ يقلي ايئرو نجلا نم اعبات هل نأ معزي ناك نم مهنمف ءامهريغو حيطسو

 نم اهعقاوم ىلع اهب لدتسي «بابسأو تامدقمب رومألا فرعي هنأ معزي ناك نم مهنمو
 ءيشلا ةفرعم يعدي يذلاك فاّرعلا مساب هنوصخي اذهو «هلاح وأ هلعف وأ هلأسي نم مالك

 .امخرشو ةلاضلا ناكمو قورا



QADديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا  

oC اي ٠ 
0 

 ةرشنلا يف ءاجام

 ٍلَمَع نم ۾ يهل :ٌلاَمَف ؟ِةَرْدلا نع لس ا هللا لور أ رباج نع

 ے9 ےس أ أ

 ّلاَتَف ؟اهنع دمح أ لیس :َلاَقو 5 ىو كيج لنسب لأ هاَوَر 9(ناَطْيَّشلا

 لع اذه رکی ووم كرب
 نع دحر | ع هب ا تا نبال تلق :ةَداَبَق نع «ّيراخبلا» يفو

 اف «حآلضإلا هب َنوُديِرُي اإ ءب ساب ال :َلاَق ؟ رکي وأ ُهْنَع لآ ءويآَرما

 .ٌرِحاَس الإ ّرْخّسلا ليال :لاق هنأ ِنَسَحْلا ٍنع يورو یھتنا . "هنع هني ملف عني

 :ِناَعْوَ َيِهَو ِروُحْسملا نع ل :ةَرْشا قلا نبا لاق
 ُلْوَق لَم هَْلَعو ِناَطيَّشلا لَمَع ْنِم يذلا وهو لو خس لح ا :اَمهاَدْحِإ
 نوحملا هلم طي ُب نبل لي ریو ریالا ب برقي سخا

 ئاج اَذَهَف ةحابملا ِتاَوَعّدلاو ةيوذألاو ِتاَدّوَحَّتلاو ةي ةيقرلاب ة رشنلا :يناثلاو

 : لئاسم هيف
 و

 :ةّرذنلا نع ىهنلا: ىلوألا

 سوماقلا يف امك .هنع رشن دقو ضيرملاو نونجملا اهب جلاعي ةيقر :مضلاب ةرشُنلا(١)

 .(5875 ص)

 حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق (3874 مقر) دواد وبأو (595 /۳) دمحأ هجرخأ (۲)

 .رباج نع نسح دنسب دواد وبأو دمحأ هلصوو :(۲۳۳ /۱۰)

 .(179١١نص) رحسلا جرختسي له باب «بطلا باتك يف اقلعم يراخبلا هجرخأ (۳)



 uD ديسوتلا تاك جرح

 ."لاگشإلا ليزي اع ويف صخرملاو ُهْنَع يهل َنْئَب ٌقْرَملا :ةيناثلا

 ةرشنلا باب

 ليصفتلا يف ميقلا نبا مالك فنصملا هيف ركذ ءروحسملا نع رحسلا لح وهو

 .ةيامك هيفو .عونمملاو هنم زئاجلا نيب

 لح ةرشنلا :يزوجلا نبا لاق )۲۳۳/٠١(: حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 نمع دمحأ لثس دقو .رحسلا فرعي نم الإ هيلع ردقي داكي الو ءروحسملا نع رحسلا

 ثيدحلا نع باجيو «دمتعملا وه اذهو «هب ساب ال :لاقف ءروحسملا نع رحسلا قلطي

 .دصقلاب مكحلا فلتخيو ءاهلصأ ىلإ ةراشإ .ناطيشلا لمع نم ةرشنلا :هلوق نأب رثآلاو

 ىلع سيل نسحلا نع لوقنملا رصحلا مث .رش وهف الإو ًاريخ ناك ءأريخ اهب دصق نمف
 .نيعون ةرشنلا نوكت نأ لمتحي نكلو «ذيوعتلاو ةيعدألاو ىقرلاب لحني دق هنأل «هرهاظ



 ديحونلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 | فايس
 ٍريطَتلا يف ًءاَج ام

 «نوملعَي ال مهڪ کلو هنأ دنع م جهت امن لآ :لاَعَت هللا لرقو

 ۲۹ :سی 4 مک رم لاک :هلوقو[ ٠۳٠:فارعألاا]

 الو «یّرذَعال» ساب هي ٌةَريِرِه يبأ نع

 اھو الرغ الوزن الوان: لشق دار ها خا الو اھا

 Sie يي 6 هلا لور ل :َلاق سّنأ ْنَع

 رع حيِحَص د ِلتسب دوا يبألو . 7 ةشّطلا ٌةَمِلَكلا» :َلاَق ؟لأَملا امو :اوُناَق

 اهنسا ب سما يع ِرِماَع نب “ [٤ورع]

 ا : ليلك ُهَرْكَي ام ْمُكُدَحَأ ىَأَر اق ءم رت الو ءلأَقلا
 ْنِم ُهَلَو . “كب الإ وُ لولا کا ِتاَنيّسلا ُعَفْدَي الو 6

 ايكو أل ني امو كرش : ٌةريطلا كرش ٌةَريطلا» :اًعوف ْرَم ٍدوُعْسَم نبا ِثي

 7/771١ 1١7(. مقر) ملسمو ٥۷۰۷( مقر) يراخبلا هجرخأ (۱)

 .(۱۰۹/۲۲۲۲ مقر) ملسم هجرخأ (۲)

 .(۲۲۲ ٤ مقر) ملسمو ( ٩ مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 .جيرختلا رداصم يف امك تبثملا باوصلاو (ةبقع) ديحوتلا باتك خسن يف )٤(

 يقهيبلاو (۲۹۳ مقر) ةليللاو مويلا لمع يف ىنسلا نباو (۳۹۱۹ مقر) دواد وبأ هجرخأ )٥(

 ١١١۹(: مقر ۱۲۳/۲) ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاق .(14 /۸) ىربكلا يف

 هنظأو .رماع نب ةورع لدب .ينهجلا رماع نب ةبقع :لاق هنأ الإ ...دانسإلا فيعض

 ١99(. مقر) عماجلا فيعض يف هفعضو .ةاورلا ضعب نم ًافيحصت



 ديحوتلا ناك عرذ

 ٍلْوَق ْنِم هَرخآ لَعَجو ُةَحّحَصو ٌيِذِمَّْملاو داد وبا هاور "لكتاب بهذي
 ووعسم نبا

 .«َكَرْفأ دق هتجاَح نع يطا هدر نم :ورخع نبا ِثيِدَح نم دمح َدَمْحَأَلَ

 الإ َرْبَط الو كرب الإ َربَخ ال ّمُهللا :ًلوقت ْنَأ» :َلاَق ؟َكِلّذ ٌةَراَفَك ام :اوُناَ
<2 

 ام ٌةريطلا امنإ) : سابع نب ٍلْضَملا ِثيِدَح ْنِم هلو ."”(َكُرْبَغ َهَلِإ الو كري

 .17”(ه5َر وأ َءااَضَنَأ

 لاق (5078مقر) هجام نباو ١15١5( مقر) يذمرتلا (۳۹۱۰ مقر) دواد وبأ هجرخأ )١(

 .حيحص نسح ثيدح اذهو :يذمرتلا

 نبا لوق نم «الإ انم امو» :هلوق نإ :ليقو ٠١١(: /۳) ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق (۲)

 ريطتلا نأ نودقتعي اوناك مهنأل كرشلا نم ةريطلا لعج امنإو «ثيدحلا يف هجردأ دوعسم

 .كلذ يف هللا عم هوكرشأ مهنأكف .هبجومب اولمع اذإ اًرض مهنع عفدي وأ اعفن مه بلجي

 هللا ىلع لكوتف ءريطتلا ضراع هل رطخ اذإ هنأ :هانعم «لكوتلاب هبهذي هللا نكلو» :هلوقو

 .هب هذخاؤي ملو هل هللا رفغ رطاخلا كلذب لمعي ملو «هيلإ ملسو

 مدع (48 م ۷۹۱ /۱) ةحيحصلا ةلسلسلا يف راتخا هللا همحر ينابلألا نكلو

 مل اذهل هنأكو ءأعوفرم سيل جردم ثيدحلا نم ردقلا اذه نأ ىنعي :تلق :لاقف جاردإلا

SN osلاق ير ل اا  

 ىوعد لبقي ال قايس يف قوسم مالك لك نأب ناطقلا نبا هبقعت نكل :يوانملا حراشلا

 .هلماكب حيحص ثيدحلاف «جاردإلا يف انه ةجح الو :تلق .ةجحب الإ هجرد

 يف يمثيملا لاق ء(۲۹۲ مقر) ةليللاو مويلا لمع يف ىنسلا نباو ١١١( /۲) دمحأ هجرخأ (۳)

 ‹فعض هيفو «نسح هثيدحو ةعي نبا هيفو يناربطلاو دمحأ هاور )3١8/5(: عمجملا

 1١56(. مقر 05 57 /۳) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو .تاقث هلاجر ةيقبو

 .لضفلا نم عمسي مل ينهجلا ةملسم نإف «عاطقنا هيفو ۲٠۳( /۱) دمحأ هجرخأ )٤(



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 ةريطلا باسب
 عراشلا ىهنف ءاهريغو «عاقبلاو ظافلألاو ءامسألاو ءرويطلاب مؤاشتلا وهو '

 .ةريطلا هركيو لأفلا بحي ناكو «نيريطتملا مذو ريطتلا نع
 يلو: هل لنا لا ةدقحي لقدر أل نينا لاا نأ امه قرتلاو

 سوفنلا ةيوقتو رورسلاو طاشنلا ةحلصملا نم هيف لب ؛هّللا ريغب بلقلا قيلعت هيف
 ظ .ةعفانلا بلاطملا ىلع

 ىلع وأ دوقعلا نم دقع وأ جاوز وأ رفس ىلع دبعلا مزعي نأ كلذ ةفصو

 .هرسي ًامالك عمسي وأ «هرسي ام لاحلا كلت يف ىري مث «ةمهملا لاوحألا نم ةلاح
 يذلا رمألا كلذ ريسيت يف هعمط دادزيو لءافتيف «مناغ وأ ملاس وأ دشار اي :لثم

 .ءيش ريذاحلا نم هيف سیلو «ريخ هراثآو ريخ هلك اذهف ؛هيلع مزع
 يف ةعفانلا رومألا نم كلذ نم ءيش لعف ىلع مزع اذإ هنإف ةريطلا امأو

 مهدجأ «نيرمأ احا هيلق اولا هركي ام عمسي وأ ىريف ءايندلا يف وأ نيدلا

 .رخآلا نم مظعأ
 52000 ناک ام كرتيف «يعادلا كلذل ر نأ :امهدحأ

 ىرت امك اذهف «هيلع نزاع ناك يللا ا نع سكر را «سکعلاب

 يف هوركملا كلذ فرصتو «هيلع لمعو قيلعتلا ةياغ هوركملا كلذب هبلق قّلع دق
 ءلخخأو «هناميإ ىلع رثأ هجولا اذه ىلع هنأ كش الف «هلمعو همزعو هتدارإ
 فعض نم رمألا اذه هل هثدحيس امع لأست ال اذه دعب مث «هلکوتو هديحوتب

 اناا تسيل رومأبو بابسألاب هقلعتو .نيقولخملا نم هفوخو هنهوو بلقلا

 قرط نمو «لكوتلاو ديحوتلا فعض نم اذهو .هللاب هقلعت نم هبلق عاطقناو

NORلقعلل . 

 اًمهو ًانزح هبلق يف رثؤي هنكلو «يعادلا كلذل بيجتسي ال نأ :يناثلا رمألا

 هبلقل فعضو «دبعلا ىلع ررضو رش هنكل لوألا نود ناك نإو اذهف ءامغو

 امبرو «هريطت يوقف ءرمألا كلذ نم هنأ نظف هوركم هباصأ امبرو .هلكوتل نهومو



 ديحوتلا باتك حرش

 اهم
17 - 

 گیلا :ِهلْوَق َمَم € هلأ دنع مر اَمَنإ الا :ِهِلْوَق لع ُهيَِْتلا :ىلوألا

 ."ةرطلا ىف :ةثلاثلا

 .لوألا رمألا ىلإ هب جّردت

 ديحوتلل اهتافانم هجوو ءاهمدو ةريطلل عراشلا ةهارك هجحو كل ںی ليصفتلا اذهف

 دهاجي نأ ةيعيبطلا يعاودلا هبلغت نأ فاخو كلذ نم ًائيش دجو نمل يغبنيو .لكوتلاو

 .هنع رشلا عفدنيل «هجوب اهيلإ نكري الو «كلذ ىلع هللاب نيعتسيو ءاهعفد ىلع هسفن

 ىوعرلاك «ءادعإلا نم مسا :ىودعلاا 0) ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق )١(

 ام لثم هبيصي نأ وهو «ءادعإ هيدعي ءادلا هادعأ :لاقي .ءاقبولاو ءاعرإلا نم «ىوقبلاو

 ا کا یک اثر ی ا
 نونظي اوناك مهنأل «مالسإلا هلطبأ دقو .هباصأ ام اهبيصيف اهيلإ برجلا نم هب ام ىدعتي
 يذلا وه هللا امنإو «كلذك رمألا سيل هنأ ةي ينلا مهملعأف «ىدعتي هسفنب ضرملا نأ

 يأ «!؟لوألا ريعبلا ىدعأ نمف» :ثيداحألا ضعب يف لاق اذهو .ءادلا لزْنُيو ضرمي

 ؟برجلا هيف راص نيأ نم
 دقو «ءايلا حتفو ءاطلا رسكب ةرّيطلا :22107 /۳) ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق (۲)

 ىجي ملو ؛ةريخ ريختو «ةريط ريطت :لاقي .رّيطت ردصم وهو .ءيشلاب مؤاشتلا يه :نكست

 ءابظلاو ريطلا نم حراوبلاو حناوسلاب ريطتلا :لاقي امم هلصأو .امهريغ اذكه رداصملا نم

 هنأ ريخأو «هنع ىهنو هلطبأو «عرشلا هافنف مهدصاقم نع مهدصي كلذ ناكو .امهريغو

 .رض عفد وأ عفن بلج يف ريثأت هل سيل



 ديحوتلا:دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 . "”ةماملا ىف و < :ةعبارلا

 . ملا نت :ةسماخلا

 .ٌبَحَتْسُم لب ءَكِلَّذ ْنِم سل َلَأَملا نأ :ةسداسلا

 ظ ظ .لأَملا ُديِسْفَت :ةعباسلا

 گورا وب لب یال يع مارك َعَم مَ نم بولا يَ َِقاَولا نأ :ةنماثلا
 ةو نك لودي ا ةد :ةعسانلا

 . كرش ٌةريطلا ناب حيرضتلا :ةرشاعلا

 ةَموُمذلا ةرطلا ت :ةرشع ةيداحلا

 يف دارملا وهو .رئابط مساو «سأرلا :ةماملا ۲۸١(: /6) ةياهنلا يف هللا همحر رثألا نبا لاق )١(

 :ليقو .ةموبلا يه :ليقو .ليللا ريط نم يهو «اهب نومءاشتي اوناك مهنأ كلذو «ثيدحل ا

 ٠ «ينوقسا :لوقتف ؛ةنماه ريصت هراثب كردي ال يذلا ليتقلا حور نأ معزت برعلا تناك

 ةماه ريصت «هحور.:ليقو .تيملا ماظع نأ نومعزي اوناك :ليقو .تراط هرأثب كردأ اذإف

 .هنع مهاهنو مالسإلا هافنف «ىدصلا هنومسيو ءريطتف

 لاقي ةيح نطبلا يف نأ معزت برعلا تناك ١(: /۳) ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق(؟)

 :ليقو .كلذ مالسمإلا لطبأف ءيدْعُت اهنأو ؛هيذؤتو عاج اذإ ناسنإلا بيصت رفّصلا :اه

 نولعجيو ءرفص ىلإ. مرحلا ريخأت وهو «ةيلهاجلا يف هنولعفي اوناك يذلا ءيسنلا هب دارأ

 .هلطبأف «مارحلا رهشلا وه رفص
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 ابي
` €” 

 ةئيز : ثلث موجنلا و هله 2 ناحل داس لاق :هجيجص يف ٌيِراَخْبلا ل

 َكِلْذ َرْيَغ اهيف ل َلّوَأت ْنَمَف ابي ید دم ٍتاَمالعو e اًموجرو ءاََّسلِل

 یھتنا .''"« ِهب هَل َمْلِعال ام َفّلَكَتو 0 هَبيِصَن عاَضأو

 ر

 ر بح ُهَرَكَذ .هيف ةَنْيَيَع نبا صخري 1و ءِرَمَقلا ل و مَعَ ةدات هركو

 e و رس ۹ 0 ٠ س ت ےک ٭ ے
 .قاحسإو أ لزاتملا ي صخّررو ءاھهنع

 یس رمذم :ةتا نولخذي ال ةّنالَث» : 4 هللا ٌلوُسَر َلاَق :ّلاَق یسوُم یا ْنَع

 هحيحص يف ناًبح نب اود .”«سلاب لضم «مجرلا ٌعِطاَقو رْمَخلا

 تان

 ميجنتلا يف ءاج ام

 :ناعون ميجنتلا

 ثداوحلا ىلع ةيكلفلا لاوحألاب لالدتسالا وهو :ريثأتلا ملع ىمسي عون
 وأ «هب درفنا يذلا «بيغلا ملع يف هللا ةكراشمل ىوعدو «لطاب اذهف ؛ةينوكلا

 الو «ةلطابلا ىوعدلا هذه نم هيف امل ءديحوتلا يفاني اذهو «كلذ ىعّذا نمل قيدصت

 .راكفألا تيب ط (5١1ص) موجنلا يف باب «قلخلا ءدب باتك يف ًاقلعم يراخبلا هجرخأ )١(

 مكاحلاو 0178٠ ۱۳۸١( مقر) دراوملا يف امك نابح نباو (۳۹۹ /5) دمحأ مامإلا هجرخأ (۲)

 ۲۸۹ /۲) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هنسحو .يهذلا هقفاوو هححصو )6/ ٠٤١(

 .(51/8 مقر



 ديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا

 .موُجنلا لح يف ٌةَمْكَْلا :ىلوألا
 كلَ رَ َمَعَر ْنَم لَو :ةيناثلا

 .ٍلزاَتما ملَعَت يف ينآلخلا كد :ةثلاثلا
 .لِطاب هنأ َفَرَع ْوَلو ٍرْحّسلا َنِم و ِءْيَنِب دص ْنَميِف ٌديِعَولا :ةعبارلا

 اا اا «لقعلا داسف نم هيف املو هللا ريغب بلقلا قلعت نم هيف

 .نايدآلاو لوقعلا تادسفم نم اهقيدصتو

 دا رمقلاو سمشلاب لالدتسالا وهو :رييستلا ملع: يناثلا عونلا

 ثح دق «عفان هنم ريثك لب «هب ساب ال عونلا اذهف «تاهجلاو تاقوألاو ةلبقلا
 يف هب ءادتهالا ىلإ وأ «تادابعلا تاقوأ ةفرعم ىلإ ةليسو ناك اذإ عراشلا هيلع

 | .تاهحجلا

 وأ هبحتسا وأ هحابأ ام نيبو .همرحو عراشلا هنع ىهن ام نيب قيرفتلا بجيف

 يناثلا نود ديحوتلل يفانملا وه لوألاف «هبجوأ
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oC ؟ 9 اب 

 “ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام

 A۲] :ةعقاولا] € د وکی 5 3 قفز َنولمَجمو# :َلاَحَت هللا لوقو

 َيزأ» :لاق # هللا وشر نأ - نع هلا يضر - يِرَعشَألا ِكِلاَم يأ نع

 ءِباَسْنَألا ف ف و ءباَسْحَألاب د رخفلا : نوم وك رمي ال ةيلهاجلا رم نم يتم ف

 وت مق هيوم لب # لبق بت 5إ ا ٌةَحئاَتلا» :َلاَقو «ٌةَحاَيْتلاَو موُجنلاب ُءاَقْسِْسالاو
 1 E . برج ْنِم ٌعْردو ِناَرِطَق ْنِم ُلاَبْرس اَهْيَلَعو ةَ ِةَماَيَقْلا

 36 هللا لوس َر اتل یلص :َلاَق هنع هللا يضر نهج ا لاح نب دير ْنَع او
 س 2

 Oy َرَصْنا اف ءلْيللا ّنِم ْتَناَك ِءاََس رثإ َلَع ٍةَييَدْح اب حبصلا ةالَص

 :َلاَق .ُمَّلْعَأ ُهَّلوُسَرو هللا :اوُلاَق (؟ْهَكَبَر َلاَق ادام َنوُرْذَت له» :َلاَقَ سانلا

 هللا لضم اَنْرِطُم :َلاَك ْنَم ما .ٌدِفاَكو يب نِمْؤُم يدابع ْنِم َحَبْصَ :َلاَق»

 ءاذكو ذك ِءوتب اَنْرِطُم :َلاَق ْنَم اأو بگ وگلاب رِفاگ ي ٌنِمْؤُم َكِلَدَق هيرو
٠ 
 ر

 ةلزنملا طوقس عم نأ معزت برعلا تناكو )١/ ١77(: ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق )١(

 اذإ هنأل ءاءون يمس امنإو .اذك ءونب انرطم :نولوقيف اهيلإ هنوبسنيو رطم نوكي اهبيقر عولطو
 ءونلاب دارأ :ليقو .علطو ضهن يأ ءاءون ءوني «قرشملاب علاطلا ءان برغملاب اهنم طقاسلا طقس

 .عضوملا اذه يف الإ طوقسلا هنأ ءونلا يف عمسن مل :ديبع وبأ لاق دادضألا نم وهو «بورغلا

 رطملا لعج نم امأف .اهيلإ رطملا بسنت تناك برعلا نأل «ءاونألا رمأ يف ةي ىنلا ظلغ امنإو

 .ينالفلا ءونلا اذه وهو ءاذك تقو يف يأ .اذك ءونب انرطم :هلوقب دارأو ىلاعت هللا لعف نم

 .تاقوألا هذه يف رطملا يتأي نأ ةداعلا ىرجأ دق هللا نأ يأ .زئاج كلذ نإف

 .(9715 مقر) ملسم هجرخأ (۲)



 ."”«بكوكلاب ٌنِمْؤُم يب ْرِفاَك َكِلَذَ
 اَذك ٌءوَن قَدَص َدَقَل :ْمُهَضْعَب لاق :هيفو ُهاَنْعَم سابع نبا ِثيِدَح ْنِم ا

 AY] :ةعقاولا] "4 ا رک کا ہک ور نولو 5 77 | < ئ رجلا عضوي ميقا آل # ١» :ِتاَيآلا ِهْذَه هللا َلّرْنَأَف ءاَذكو

 ا ےس

 باب

 موجنلاب ءاقستسالا

 هيلإ اهتفاضإو «مقنلا عفدو معنلاب هدرفتب هلل فارتعالا ديحوتلا نم ناك ال
 ءاذكو اذك ءونب انرطم :لئاقلا لوق ناك هتعاط ىلع اهب ةناعتساو افارتعاو الوق

 ظ .ءونلا ىلإ رطملا ةفاضإل «ةافانملا دشأ دوصقملا اذه يناني

 ىلع اهب لضفت يذلا هنإف ءهللا ىلإ معنلا نم هريغو رطملا ةفاضإ بجاولاو
 ببسلا امنإو «هوجولا نم هجوب رطملا لوزنل بابسألا نم تسيل ءاونألا مث .هدابع
 لزنيف «لاقملا ناسلو لاحلا ناسلب مهبرل مهلاؤسو دابعلا ةجاحو هتمحرو ىلوملا ةيانع
 .مهترورضو مهتجاحل بسانم لا تقولاب هتمحرو هتمكحب ثيغلا مهيلع

 ىلعو هيلع ةنطابلاو ةرهاظلا هللا معنب فرتعي ىتح دبعلا ديحوت متي الف

 .هركشو هركذو هتدابع ىلع اهب نيعتسيو «هيلإ اهفيضيو «قلخلا عيمج

 .هصقانو ناميإلا لماك فرعي هبو «ديحوتلا تاققحم نم عضوملا اذهو

 .( 37١ مقر) ملسمو A4٦) مقر) يراخبلا هجرخأ(١)
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 .ِةَعِقاَولا ةيآ سفت :ىلوألا

 ."”ةيلهاجلا رْمَأ نم يلا عبزألا ٌرْكِذ :ةيناثلا

 ا رل ركذ :ةثلاغلا

 . "جلا نع ٍنَع جرب ال ا فلا نِ نأ :ةعبارلا

 .ةَمْعنلا لوز ببم ا آ :هلوق :ةسماخلا

 ركذ نأ دعب )۲٠۹/۱( ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )١(

 ةيلهاجلا رمأ ضعب نأ ربخأو «ةيلهاجلا ىوعدب اعد نم ثيدحلا يف مذ :كلام يبأ ثيدح

 ةيلهاجلا رمأ نم ناك ام نأ يضتقي هلك اذهو «هكرتي مل نمل امذ .مهلك سانلا هكرتي ال

 مذ ةيلهاجلا ىلإ تاركنملا هذه ةفاضإ يف نكي مل الإو «مالسإلا نيد يف مومذم وهف مهلعفو

 الو :ىلاعتو هناحبس هلوقك اذهو «مذلا جرم جرخ ةيلهاجلا ىلإ اهتفاضإ نأ مولعمو ءاه

 ةيلهاجلا لاحل اًمذو «جربتلل اًمذ كلذ يف نإف [۳۳ :بازحألا] 4 ٍةَنِلِهِنَجْلا جر رب ريا

 .ةلمجلا يف مهتهباشم نم عنملا يضتقي كلذو «ىلوألا

 )١/ 171١١ 5١7(: ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق (۲)

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع هحيحص يف ملسم ىورو

 ىلع ةحاينلاو «بسنلا يف نعطلا:رفك مهب امه سانلا يف ناتنث» :ب هللا لوسر لاق :لاق

 «سانلاب مئاق رفك امه ناتلصخلا ناتاه يأ ؛رفك مهب امه» :هلوقف (57 مقر) «تيملا

 لك سيل نكل «سانلاب ناتمئاق امهو «رافكلا لامعأ نم اتناك ثيح رفك نيتلاصخلا سفنف

 ءرفكلا ةقيقح هب موقت ىتح «قلطملا رفكلا ارفاك ريصي رفكلا بعش نم ةبعش هب ماق نم

  لصأ هب موقي ىتح ءانمؤم ريصي ناميإلا بعش نم ةبعش هب ماق نم لك سيل هنأ امك

 وأ رفكلا نيبو دبعلا نيب سيل» :ِكَك هلوق يف امك «ماللاب فرعملا رفكلا نيب قرفو «ناميؤلا

 .تابثإلا يف ركنم رفك نيبو «ةالصلا كرت الإ كرشلا
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 .عِضْوْلا اده ف ايوا نطل :ةسداسلا

 .عِضَْلا اذه يك نَا : :ةعباسلا

 .«(اذكو اَذَك ُءَوَن قَدَص دَقل» :هلوقل ٠ 1 زا :ةنماثلا

 َنوُرْدَتَأ» :ِهِلوَقِل ءاهنَع ماَهَفِتْسالاِ ةلاسلا ماعلا جا رخإ :ةعساتلا
 .2؟ مكب لاق ادام

 .ةحئاتلا ل ديعو :ةرشاعلا



 كلل دحولا تاك نرد

  c1ياس ےس 4 3
 حک مھ 2 وع ادادنآ ِهّللأ نود نم ذنب نم سالا

 5 ّبَحأ» :هلوق ىلإ € کڑاتأو زاب ناک نإ لكل :
 ريو# :َلاَعَت هللا لوق

 ڈک هلوقو [ ١760 :ةرقبلا] 0 ا

 مهنوبحي :ىنعملا نأ نيلوقلا حصأو :(٠٠۲ص) نيترجهلا قيرط يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 :لاقف «نينمؤملا نع كلذ ىفن مث hg هللا نوبحي امك

 هريغ هعم هب اوكرشي مل هلل مهبح اوصلخأ اونمآ نيذلا نإف 4 دلي اًح دس اَوَْماَء ناو
 .هلل هولصخي ملف نوكرشملا امأو

 دبعلا مالك رخآو لسرلا ةوعد لوأ يهو «ةبحلا هذه وه امنإ رمألاو قلخلا نم دوصقملاو

 وهف اهب برلا دارفإو «ةبحملا هذهب هرارقإو هفارتعا ةنجلا لخد هيلع تام اذإ يذلا «نمؤملا
 لامعألا عيمجو «هللا ىلإ ايندلا نم هب جرخي ام رخآو «مالسإلا يف هب لخدي ام لوأ

 اهليمكتو اهليصحتل بابسأو اهيلإ لئاسو تاماقملا عيمجو ءاهل تالآلاو تاودألاك

 ةرجش قاسو «ناميإلا حورو «ةداعسلا ىحر بطق يهف «للعلاو بئاوشلا نم اهنيصحتو

 ءامل لصفمو اهيلع لادو اهيلإ داه باتكلاف .ديدحلاو باتكلا هللا لزنأ اهلجألو «مالسإلا

 ةنجلاف ءرانلاو ةنجلا تقلخ اهلجألو «هريغ هللا عم اهيف كرشأو اهنع جرخ نمل ديدحلاو

 هللا عم اهيف كرشأ نم راد رانلاو .اه مهصلخأف هدحو هلل اهوصلخأ نيذلا ءاهلهأ راد

 :مهتهلآل رانلا يف نولوقي مهنأ اهلهأ نع ىلاعت ربخأ امك ءاهيف هللا نيبو هنيب یوسو «هریغ

 .[۹۸ 91 ءارعشلا] 4 يي یم ترب ميو ذإ € نيم ٍلكَص یھک اک نإ اتو
 هناحبس هلل ةيواسم اهنأ اودقتعا ثيحب تافصلاو لاعفألا يف مهنم نكت مل ةيوستلا هذهو

 مهرارقإ عم «ةيدوبعلاو ةبحلا يف اهنيبو هللا نيب مهنم ةيوست تناك امنإو «هتافصو هلاعفأ يف

 .هللا الإ هلإ ال نأ :ةداهش حيحصت وه هذه حيحصتف ءاهنيبو هللا نيب قرفلاب

 المعو املع :ةلأسملا هذه ظقيتي نأ اهتاجنو اهتداعس بحأو هسفن حصن نمل قيقحف

 رادملاو ءاهيف هلك نأشلا نإف «هلامعأو همولع لجأو «هدنع ءايشألا مهأ نوكتو .الاحو

 .اهنع ةمايقلا موي لاؤسلاو ءاهيلع



CDديحوتلا دصاقم يفديدسلا لوقلا ظ  

 ا ا اسما
 لإ ّبَحأ َنوُكأ ىح ْمُكذَحَأ ُنِمْؤي هْؤُي ال» :َلاَك لي هللا لوس اركز

 هللا لوَسَر لاق :َلاَق نع ا 2 َنيعَمْجَأ سلاو هدلاوو هدلو نم
< 

 هَْلِإ بح ُهَلوُسَرَو هللا َنوُكَي ْنَأ :ناميإلا ٌةوالَح نر َدَجَو هيف ّنُك ْنَم ْثالّنا : لَ
 ب

 ذإ َدْعَب رفكلا يف دوغ أ ركب أو الإ ثم ال را بحي أو حاوی ع

 َةَرالَح ٌدَحَأ دج الا :ةياور يفو . “ںاکلا يف ىَقْلُم نَا َُرْكَ امك نم هللا هدم

 هللا يف لاو نا يف صعب لا يف ّبَحَأ ْنَم» :ل لاق سابع نبا نعو

 ذإو - ناتإلا مط دبع دوت نو كيب هلا ةيألو لا اإ «هللا يف ىَداَعو

 سالا ٍةاَحاَوُم َةّماَع ْتَراَص ذو .َكِلَّذَك وكي ىَّبَح - ارو الص ترك
 نبا ٌلاَقو .ريِرَج نبا ُهاَوَر . “ايش ِهِلْمَأ َلَع يجب ال َكِلَّدو هاندا رثأ ىلع
 . ةو لا ١١١ :ةرقبلا] «ُباَبْسُأْلا مهب تَعَطَقَتَو» :َلاَعَت ِهِلْوَق يف سابع

a 

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ٠١( مقر) ملسمو 44(.

 .(57 مقر) ملسمو ۱١( مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)

 )£ مقر) يراخبلا اهجرخأ (۳)

 )٤( ريبكلا يف يناربطلا هجرخآ )١١/ ٤١۷١ مقر ١٠۳۷) مقر) دهزلا يف كرابملا نباو ۳۳۷(

 ةيلحلا يف ميعن وبأو )١/  )۳١١عمجملا يف يمئيهلا لاق .امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 )١/  :)40رظناو ناد دنا .ميلس يبأ نب ثيل هيفو «ريبكلا يف يناربطلا هاور

 ةحيحصلا ةلسلسلا )٤/ ۳۰۷ -۳۰۹مقر ١778(.

 .هاجرخمي ملو دانسإلا حيحص :لاقو (۲۷۲ /۲) مكاحلا هجرخأ )٥(

 سابع نبا نع :ءاطع لاق :(۱۳۳ ۱۳۲ /۲) نافهللا ةثاغإ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق
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 دا

 . هلأ بسك م هو اداذتأ هلأ نوذ نم ٌدِْخَنَي نم سالا مو :ىلاعت هللا لوق

 دبعتلاو هلأتلا لصأ يهو .هدحو هلل ةبحلا صالخإ :هحورو ديحوتلا لصأ

 قبستو «هبرل دبعلا ةبحم لمكت ىتح ديحوتلا متي د الو «ةدابعلا ةقيقح يه لب «هل

 دبعلا باح راس درک کیچ ءاهيلع ااا نوکر تیر باا ميني ےک

 .هحالفو دبعلا ةداعس اهب يتلا :ةبحملا هذه اعبت

 لامعألا نم دلا هب ام ديعلا بجي لا ىف بلا اهليكتو اهعيرقتا نمو
 .ىءايلوأ ىلاويو «لامعألاو صاخشألا نم هللا هضغبي ام ضغبيو «صاخشألاو

 | .هديحوتو دبعلا ناميإ لمكي كلذبو «هءادعأ يداعيو

 هللا ةعاط ىلع مهتعاط مّدقيو هللا بحك مهبحي قلخلا نم دادنأ ذاختا امأ
 بحاصو .هللا هرفغي ال يذلا ءربكألا كرشلا نم اذهف «مهئاعدو مهركذب جهليو

 هل كلي ال نمت هريغب قلعتو ديمحلا زيزعلا ةيالو نم هبلق عطقنا دق كرشلا اذه

 جوحأ .ةمايقلا موي عطقنيس نوكرشملا هب قلعت قلعت يذلا يهاولا ببسلا اذهو «ًاعيش

 :ةرادعو اھ الاول و ةقؤلا هذه تاو ا ةيعلا نوك اذ

 :ماسقأ ةثالث ةبحملا عاونأ نأ ملعاو

 .ديحوتلاو ناميإلا لصأ يه يتلا هللا ةبحم :لوألا

 هللا هبحي ام ةبحمو «مهعابتأو هلسرو هللا ءايبنأ ةبحم يهو هللا يف ةبحملا :يناثلا

15 

 تعطقت ينعي :كاحضلا لاقو .ايندلا يف مهلصاوت :دهاجم لاقو .ةدوملا :امهنع هللا يضر

 نإف «قح لكلاو .لامعألا :حلاص وبأ لاقو .رانلا يف لزانملا مهب تقرفتو «ماحرألا مهب

 .اهيلإ اوناك ام جوحأ مهب تعطقت ايندلا يف مهنيب تناك يتلا لّصّولا يه بابسألا

 مهدوبعم ماودب اهاصتا مادو مهب تلصتاف «هلل نيصلخملا نيدحوملا بابسأ امأو

 .عاطقنالاو ءاقبلا يف هتياغل عبت ببسلا نإف ءمهبوبحمو
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 : لئاسم هيف

 .ٍةرقبلا ةيآ ريسفت :ىلوألا
 .ةَءاَرب ةيآ سفت :ةيناثلا ل

 .""اهل ةلمكمو هللا ةبحل ةعبات هذهو ءمهريغو ةنكمألاو ةنمزألاو لامعألا نم
 ءرجش نم مهدادنأو مهتحلال نيكرشملا ةبحع يهو هللا عم ةبحم :ثلاثلا

 ( ي اسا رجلا لصأ يهو ءاهريغو «كلمو «رشبو «رجحو

 نم هقفاويو دبعلا مئالي ام عبتت ىتلا ةيعيبطلا ةبحلا وهو :عبار مسق انهو

 تناعأ نإف «ةحابم تناك اذإ هذهو ءاهريغو ةرشعو سابلو حاكنو بارشو ماعط
 اهب لسوتو كلذ نع تّدص نإو «تادابعلا باب يف تلخد هتعاطو هللا ةبحم ىلع

 .ملعأ هّللاو «تاحابملا ماسقأ نم تيقب الإو «تايهنملا يف تلخد هللا هبحي ال ام ىلإ

 ةبحلاو «هللا ةبحم :ماسقأ ةثالث ةبحلا :("٤٠ص) نيبحلا ةضور يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 ةبحم نإف ءاهعطاوق نم ال ءاهتابجومو هتبح مامت نم هيفو هل ةبحملف .هعم ةبحلاو «هيفو هل
 فيكو «هبرقو هاضر ىلإ لصويو «هبح ىلع نيعي ام ةبعو .«بحي ام ةبحم يضتقت بيبحلا

 !؟هبرقو هبح ىلإ هب لصوتيو «هبر ةاضرم ىلع هب نيعتسي ام نمؤملا بحي ال

 ءةيكرشلا ةبحلا يهف هللا عم ةبحلا امأو :(٤٠۳ص) نيبحلا ةضور يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۲)

 هلأ نود نِم ٌدِخََتَي نم سالا تیوإ :ىلاعت لاق امك «مهدادنأل دادنألا لهأ ةبحمك يهو

 كرشلا لصأو ٠٠١[ :ةرقبلا] 4ون بح ُدَّسَأ انماء لاو لا تحك مهوب ادادنأ

 مهناثوأو مهتهلآ نأ اومعزي مل نيكرشملا نإف ءةبحلا هذه يف كرشلا وه هللا هرفغي ال يذلا

 اهتبحم ةهج نم اهب مهكرش ناك امنو «ضرألاو تاوامسلا قلخ يف هناحبس برلا تكراش
 هلإلا ىلإ انبرقت راغص ةههآ هذه :اولاقو ءاهوهلأتو اهيلع اوداعو اهيلع اولاوف هللا عم

 اذه قيقحتب كيلعو .اكرش هعم ةبجح او أعبت هل ةبحماو ًالصأ هللا ةبحم نيب قرفف .مظعألا

 .كرشلا لهأو ديحوتلا لهأ نيب قرطلا قرفم هنإف عضوملا



 ديحوتلا باتك حرش

 ."”لااو ٍلْهَألاَو سفنلا ىلع وح [ميدقتا ٌبوَجَو :ةثلاثلا

 .مالسولا نم جورحلا لع 1 ا نالا يه نَا :ةعبارلا

 ے3 اس هے

 اَمُدِجي ال دقو ُناَسْنإلا اَهُدِي ذق َةَوالَح ٍناَيِإلل نأ :ةسماخلا

 يجب الو ا الإ هلل هي و لاَ ال يتلا” [ِةَعَبْرَألا] ٍبْلَقلا ٌلاَْعَأ :ةسداسلا

 ۰ .اًبي الإ ٍناَيإلا َمْعَط ٌدَحَأ

 انا ٍرْمَأ َلَع ِةاَحاَوْملاَهَماَع نأ :عِقاَوْلِليباَحَّصلا ُمُهَف :ةعباسلا
 .[17> :ةرقبلا] 4 ل بالا میپ تق # :سفت :ةنماثلا

 .اًديِدَش اح هللا بحت ْنَم نك رُْلا َنِم نأ :ةعساتلا

 .هنيد ْنِم ِهْيَلِإ ٌبَحَأ يناثلا تاك ْنَم م لع ديِعَولا :ةرشاعلا
 سر ولله 0

 .ربكألا كلا َوُهَف هلل ةع هح يِواَسُت اد ادن ا :ةرشع ةيداحلا

 .اهميدقتو هتبحم بوجو :اهضعب يفو .خسنلا ضعب نم طقس نيفوكعملا نيب اه()

 نم الإ ؛ءيش لك نم ّيلإ بحأ تنأل هللا لوسر اي :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق (۲)

 يلإ بحأ تنألف :لاق «كسفن نم كيلإ بحأ نوكأ ىتح ءرمع اي ال» :ِدِْلَك لاق . يسفن

 .(1777 مقر) يراخبلا هجرخأ .«رمع اي نآلا» :لاق .يسفن نم

 .ةغللا دعاوقل قفاوملا وه تبثملاو «عبرألا» :ديحوتلا باتك خسن يف (۳)

 عم كارشإلا هاب كرشلا لصأو :(7554ص) يناكلا باوجلا يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )٤(

 سك م بتوع ادادنآ هلأ نود نِم دَ نم سالا توف :ىلاعت لاق امك ءةبحلا يف هللا

 كرشي نم سانلا نم نأ هناحبس ريخأف (060 :ةرقبلا] 4 نب اح دس انماء يذلا هل

 هلل ابح دشأ اونمآ نيذلا نأ ربخأو .هللا بحك مهبحي هنود نم دادنألا ذختيف هنود نم هب

 دادنألا باحصأ نم هلل ابح دشأ مهنأ ىنعملا لب :ليقو .مهدادنأل دادنألا باحصأ نم

 .هلل مهتبحم تفعض ةبحلا يف مهدادنأ نيبو هنيب اوكرشأ امل نكل هللا اوبحأ نإو مهنإف ءهلل



GDديحوتلا دضاقم يف ديدسلا لوقلا  

 بای

 دك نإ نیواک مهو الك ماو فو نطل مکی امت :یئاعت هللا لوق
 أي حمام نم ولآ دجسم معي اَمَّنِإ :ِهِلْوَقَو .[1ه:نارمع لآ 46 خم

 رأ كلو ىس ها الإ تخ و ركل اَ ولا مانو رِآلا واو
 اب اَستما لوق نم سالا نو :هلوقو .1

 e ےک رص رع 2 ۾ رم أ اي
e 

 اذأف
3 

 .[١٠:توبكنعلا] ةيآلا هلأ باذمك سالا هتف لعج هلأ يف ىذو

37 
CA اخ 

 ع ع١

 َيِضْرُت نأ ٍنِقَبلا ِفْعَض ْنِم نِ اف هنع هللا َيِضَر - ليس يب نعو 3

 إنا كؤ ا ىلع مذ ناو هلا قز لع محدن نأ نا طَحَسِي سانا

 4 اک دا َّى'
 ."«وراگ ةَيِهاَرَك هدر الو «صيرَخ ص ْرِح هال هللا قرر

 م را ص 51 لال 1 ر سول 9 ت « ق
 اضر سمتلا نم» :َلاَق يي هللا ٌلوُسَر نأ :- اّْنَع هللا َيِخَر - َةَسْياَع ْنَعو |

 نيملاعلا برب لدعلاو «كئلوأ ةبحم نم دشأ تناك هل مهتبحم تصلخ امل هلل نودحوملاو

 .ةبحلا هذه يف وه دادنألا نيبو هنيب ةيوستلاو

 نس )١/ 1١١(: نافهللا ةثاغإ يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 نع مهنوهني الو «فورعملاب مهنورمأي الو ,مهنودهاجي الف «هئايلوأو هدنج نم نينمؤملا

 و وا ا هر عل م و

 دنع ىنعملا .4َنيِنِمْؤُم مك نإ ٍنوُاَحَو موا اف مءایلوآ فوم نطيل لَ ات :لاقف
 الفل :لاق اذملو .مكرودص يف مهمظعي :ةداتق لاق 5 مكفوخي :نيرسفملا عيمج

 ءايلوأ فوخ هبلق نم لاز دبعلا ناي يوق املكف ءو َنيِنِمْؤُم مك نإ داو م
 .مهنم هفوخ يوق هناميإ فعض املكو «ناطيشلا

 NEL طيش )١٠١7/05( ) :aOR ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ (۲)

 ۲٠٠۹(. مقر) عماج لا فيعض يف ينابلألا هفعضو (۲۰۳ مقر



 WM ديحوتلا باتك حرش

 2 أ ل ا 7 5 ر هو ر س م 1

 سانلا ىضر َسّمَتلا نمو «سانلا َهْنَع ىَضْرَأو َهَنَع هللا َىِضَر سانلا ٍطَخَسِب هللا

 ص ۰ صر ے نار کر r r س ت

 ا ےس دم ےس .هجيجص يف ناّبح نبا َهاَوَر ' «سانلا ِهيَلَع طَحسأَو ِهْيَلَع هللا طِخَس هللا ٍطَحَسب

 بان
٠ 

 ةيآلا .4مءآَيِلَوَأ فوم نطيل كلذ اَمَتِإ» ىلاعت هللا لوق

 هللاب ةيشخلاو فوخلا قلعت بوجول هللا همحر فنصملا هدقع بابلا اذه

 .كلذب الإ ديحوتلا متي ال هنأ نايبو ءنيقولخملاب هقلعت نع يهنلاو .هدحو

 .هابتشالا لوزيو ءرمألا هب حضتي ءليصفت نم عضوملا اذه يف دبالو

 كلذو «ةداعو ةعيبط عقي ةراتو «ةدابع عقي ةرات ةيشخلاو فوخلا نأ ملعا

 .هتاقلعتمو هبابسأ بسحب

 نم ىلإ فوخلا كلذب برقتو دبعتو هلأت فوخ ةيشخلاو فوخلا ناك نإف

 ناك «هفاخي نم ةيصعم نع رجزي يّرس فوخو ةنطاب ةعاط ىلإ وعدي ناكو «هفاخي
 يذلا ءربكألا كرشلا نم هللا ريغب هقلعتو «ناميإلا تابجاو مظعأ نم هللاب هقلعت

 ريغ بلقلا تابجاو مظعأ نم يه يتلا ةدابعلا هذه يف كرشأ هنأل «هللا هرفغي ال

 .هللا هفوخ ىلع هللا ريغ نم هفوخ داز ابرو ءهّللا عم هللا

 نمو «دحوم صلخم وهف هجولا اذه ىلع هدحو هللا يشخ نمف ًاضيأو
 .ةبحلا يف ادن هلل لعج نمك «ةيشخلا يف ادن هلل لعج دقف هريغ يشخ

 هيلع بضغي وأ اهوركم هب عقوي نأ ربقلا بحاص نم ىشخي نمک كلذو
 .روبقلا دابع نم عقاو وه امم كلذ وحن وأ «ةمعن هبلسيف
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 .َناَرْمِع لآ ةيآ رفت :ىلوألا

 .ةءاَرَب ةيآ رست :ةيناثلا

 .توبكذَعلا ةيآ رسمت :ةثلاثلا

 فوقي و ف نقلا نأ :ةعبارلا

 . ثلا ِهْذَه َكِلَّذ ْنِمَو ءهِفْعَض ٌةَمَالَع :ةسماخلا

 امم كلذ وحن وأ ةيح وأ عبس وأ ودع نم ىشخي نمك اًيعيبط فوخلا ناك نإو

 .نينمؤملا نم ريثك نم دجوي دقو «ةدابع سيل عونلا اذهف «يرهاظلا هررض ىشخي
 .مومذمب سيلف هبابسأ تدقعنا دق اققحم افوخ ناك اذإ اذهو .ناميإلا يفاني الو

 بب هل وأ ضا تس هل سبل ىلا ف واک اهو افرح اذه ناك ناو

 نم كلك ذوعت دقو ءءانبحلا فصو يف هبحاص لخدي مومذم اذهف «فيعض

 ةعاجشلاو لكوتلاو ماتلا ناميإلا ناك اذهلو «ةليذرلا قالخألا نم وهف ٠ نبجلا

 مهقح يف فواخملا بلقنت مهءايوقأو نينمؤملا صاوخ نإ ىتح «عونلا اذه عفدت

 اذهو ؛مهلكوت لامكو «ةيبلقلا ةعاجشلا مهتعاجشو مهناميإ ةوقل ؛ةنينأمطو انمأ

 .بابلا اذهب هعبتأ

 نيجلا نمو «لسكلاو زجعلا نمو ء«نزحلاو محلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :ب لوقيف )١(
 مقر) ملسمو (۲۸۹۳ مقر) يراخبلا هجرخأ .«لاجرلا ةبلغو نيدلا علض نمو «لخبلاو

3206 ). 



 ديحوتلا باك جرد

 . "”ِضْئاَرَفلا رم هلل فَلا ٌصالخإ نأ :ةسداسلا

 لف ْنَم تار ٌركؤ :ةعباسلا

 .ُهَكَرَت ْنَم ٍباَمِع ٌركِذ :ةئماثلا

 يف هنم فوخلاب هناحبس رمأ دقو :(۲۸۲ص) نيترجهلا قيرط يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 فوخلا لعجف .[110 :نارمع لآ] 4 نإ َنيِنِمْؤُم مک نإ ِنْوُفاَكَو مشوا المل :هلوق

 طورشملا وهف «ناميإلا ىلع ةغيصلا يف ًالخاد طرشلا ناك نإو «ناميإلا ققحت يف أطرش هنم
 لصاحلا فوخلا بيس ناميإلا نأل كلذو «هققحتو هلوصح يف طرش فوخلاو «ىنعملا يف

 لوصحل بجوم ببسلا لوصح نأ امك «ببسلا ققحت يف طرش ببسملا لوصحو «هيلع
 ءافتناو .هطرش ءافتنا دنع طورشملل ءافتنا فوخلا ءافتنا دنع ناميإلا ءافتناف «هببسم

 :هللا همحر لاق مث ...هربدتف هتلع ءافتنا دنع لولعملل ءافتنا ناميإلا ءافتنا دنع فونخلا

 .هنع فلتخي الف هتابجومو ناميإلا مزاول نم فوخلا نأ :دوصقملاو
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 باب 7

 ,E [YF al] منك نإ اووف ولا لكو# :َلاَحَت هللا لوق
 .[۲:لافنألا] ةيآلا # يرام ع تلو ها 0 اإ َنَِلأ حروُبمْؤَمْلا املا :هلوقو

 .[7 4 :لافنألا] 4 اي نم كع نمو هنا كبسح بلا اهات :هلوقو

 0 11 و :هلوقو

 هيلع - ٌميِهاَرْبِإ املاق «ليكولا َمْعِن هنو هللا اًنيسَح» :َلاَق سابع نبا ِنَعَو

 اوعمج دق ساتلا نإ :ُهَل ارا بج گال .راَثلا يف َيِقْلَأ نيج - مالسلا

 يئاَسْنلاو يِراَخْبلا ُهاوَر اميل ْمُهَداَرَ موسا مل
 : لئاَسَم هيف

 .ٍضْئاَرَملا َنِم َلُكَوَتلا نأ :ىلوألا

 ."”ناَيإلا ٍطو رش ْنِم هنأ :ةيناثلا

 .ٍلاَمْنَألا ةيآ رسمت :ةثلاثلا

 .اًمرخآ يف ةّيآلا ُيِسْفَت :ةعبارلا

 00 .(5957 مقر) يراخبلا هجرخأ(١)

 دارمو :(555- 1460 ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت يف خيشلا لآ هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاق (1)

 لضفأ نم هنأل ؛ىلاعت هلل هصالخإ بجي ؛ةضيرف لكوتلا نأ ىلع صنلا ةمجرتلا هذهب فنصملا

 امك «نينمؤملا صاوخ الإ لامكلا هجو ىلع هب موقي ال لب ءديحوتلا تاماقم ىلعأو «تادابعلا
 يف هب هللا رمأ كلذنلو «باذع الو باسح الب ةنجلا نولخدي نيذلا افلأ نيعبسلا ةفص يف مدقت

 ناميإلا يف اطرش هنلعج لب «ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولاب رمأ امم مظعأ نآرقلا نم ةيآ ريغ
 .اهل مجرتملا ةيآلا يف امك «هئافتنا دنع مالسإلاو ناميإلا ءافتنا كلذ موهفمو «مالسإلاو
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GIDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 باب ٠
 رت روس صر اخ يرو

 وَما لإ هنأ رم نمای الق لآ رڪ اوُئِأَفأ# :َلاَعَت هللا لوق
 هنر ةَ نم طفي نمو# :هلوقَو .[49:فارعألا] ((نلدورسخلا

 .[٦٥:رجحلا] € ل تولاس

 هللاب ُكرّشلا» :َلاَقَق ؟رئابَكلا نع َلِعُس كي هللا َلوُسَر نا ساّبَع نبا نَعَو

 . "للا ركم ْنِم ُنُمألاو هللا حْوَر ْنِم سأيلاو

 للا ركم ْنِم ُنمألاو بشاب كار لا : رئابکلا َُبْكَأ١ :َلاَق ٍدوُعْسَم نبا ٍنَعو
 .قاررلا دبع ُهاَوَر " ثلا حور ْنِم ُسأَيلاو للا ِةَمحَر نِ ُطوُنُقلاو ر م ےس و

 هركم نم هئايلوأ فوخ امأو :355(2 - 77١ص) دئاوفلا يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۱)

 نم مهفوخف «ءاقشلا ىلإ نوريصيف «مهاياطخو مهبونذب مهذخي نأ نوفاخي مهنإف «قحف

 راجفلا قح يف وه اهنإ 4 هلأ َركحَم اوُِمْأَفَأل :هلوقو «هتحرل مهؤاجرو مهبونذ
 هب هركمب تائيسلا ركم ىلع هل هللا ةلباقم نم نمأيو يصعي الف :ةيآلا ىنعمو «رافكلاو
 باذع مهنع رخؤي نأ هركم نم هللاب نوفراعلا هفاخي يذلاو .نورساخلا موقلا الإ

 .ةرتفو ةرغ ىلع باذعلا مهئيجيف «بونذلاب اوسنأيف «رارتغا عون مهنم لصحيف «لاعفألا
 «هتعاطو هركذ نع اولخت اذإ مهنع ىلختيف هركذ اوسنیو هنع اولفغي نأ وهو :رخآ رمأو

 نم ملعي نأ وهو :رخآ رمأو .مهنع هيلخت مهب هركم نوكيف «ةنتفلاو ءالبلا مهيلإ عرسيف

 رمأو .نورعشي ال ثيح نم ركملا مهيتأيف «مهسوفن نم هنوملعي ال ام مهبويعو مهبونذ

 .ركم كلذو «هب نونتفيف هيلع مهل ربص ال امب مهيلتبيو مهنحتمي نأ :رخآ
 لاقو .نوقثوم هلاجرو يناربطلاو رازبلا هاور )٠٠۹/١(: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق (۲)

 حرش يف يقارعلا نيزلا لاق .هنسحل فنصملا زمر )٥/ ٦١(: ريدقلا ضيف يف يوانملا

 5١6١(. مقر) ةحيحصلا ثيداحألا يف ينابلألا هنسحو .نسح هدانسإ :يذمرتلا

 .حيحص هدانسإو )3١9/١(: دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاق (۳)



 قلن وا تاك جرد

 باب

 « هلأ ر ڪم اوما فا ىلاعت هللا لوق

 ار اار هسا نف اا نو نأ دلا ىلع به هنأ ا د
 ىلإ رظن نإو «هفاخو هبر يشخ هباقع ةدشو هللا لدعو هبونذ ىلإ رظن نإ ءاّبهار
 داع ر نم اجر عاطل نو نإ طو ارد اها غو نضاخاو: ماعلا كا
 نم اجر ةيصعمب يلتبا نإو .اهقح يف هريصقتب اهدر نم فاخو ءاهوبقب ةمعنلا

 بقاعي نأ بنذلل تافتلالاو ةبوتلا فعض ببسب يشخو ءاهوحمو هتبوت لوبق هبر

 ءاهركشل قيفوتلاو اهنم ةدايزلاو اهماود هللا وجري راسيلاو معنلا دنعو ءاهيلع

 اهعفد هللا وجري بئاصملاو هراكملا دنعو ءاهبلس نم ركشلاب هلالخإب ىشخيو

 ربصلا ةفيظوب موقي نيح اهيلع هللا هبيثي نأ اًضيأ وجريو ءاهلحب جرفلا رظتنيو
 ل اذإ هوركملا رمألا لوصحو «بوبحلا رجألا تاوف نيتبيصملا عامتجا نم ىشخيو

 فوخلل مزالم هلاوحأ لك يف دحوملا نمؤملاف «بجاولا ربصلاب مايقلل قفوي
 دبعلا ىلع ىشخيو .ةداعسلا لصحت هبو «عفانلا وهو بجاولا وه اذهو «ءاجرلاو

 :نيليذر نيقلخ نم

 .هحورو هللا ةمحر نم طنقي ىتح فوخلا هيلع يلوتسي نأ :امهدحأ

 هب تغلب ىتمف هتبوقعو هللا ركم نمأي ىتح ءاجرلا هب ىراجتي نأ :يناثلا
 لوصأ ربكأ نم امه نيذللا ءاجرلاو فوخلا بجاو عّيض دقف اذه ىلإ لاحلا

 .ناميإلا تابجاوو ديحوتلا

 .ناروذحم ناببس هحور نم سأيلاو هللا ةمحر نم طونقللو
 اهيلع رصيف مراحلا ىلع أرجتيو هسفن ىلع دبعلا فرسي نأ :امهدحأ

 ميقم هنأ لجأل هللا ةمحر نم هعمط عطقيو «ةيصعملا ىلع ةماقإلا ىلع ممصيو
 م

 اقلخو افصو اذه هل ريصي ىتح كلذك لازي الف «ةمحرلا عنمت ىتلا بابسألا ىلع

 جري مل دحلا اذه ىلإ لصو ىتمو .دبعلا نم ناطيشلا هديري ام ةياغ اذهو .اًمزال

 .يوق عالقإو حوصن ةبوتب الإ ٌريخ هل



GIDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 .ٍفاَرْعألا ةيآ رف :ىلوألا
 .رجحلا ةيآ ُريِسْمَت :ةيناثلا

 .هللا َرْكَم َنمُأ ميف ديِعَولا ٌةَدِش :ةثلاثلا

 2 .طوُنُقلا ىف ديِعَولا ٌةَّدِش :ةعبارلا
 ےس

 امب هملع فعضيو «مئارجلا نم هادي تنج امب دبعلا فوخ ىوقي نأ :يناثلا

 ٠ بات ولو همحري الو هل رفغي ال هللا نأ هلهجب نظيو «ةرفغملاو ةمحرلا عساو نم هلل
 نسم :ةئشانلا ةراضلا ريذاحملا نم اذهو «ةمحر لا نم سأييف هتدارإ فعضتو «بانأو

 اهزجعو سفنلا فعض نمو «قوقحلا نم هل امو «هبرب دبعلا ملع فعض
 ىلإ هلصوي يعس ىندأ نأ ملعل «لسكلا ىلإ دلخي ملو هّبر اذه فرع ولف .اهتناهمو
 .همركو هدوجو هتمحر ىلإو هبر

 :ناكلهم ناببس اضيأ هللا ركم نم نمأللو

 نم هلامو هبر ةفرعم نع هتلفغو نيدلا نع دبعلا ضارعإ :امهدحأ

 اكس «تايجاولا نع ار القاع اعف لاري اف كلذ تراه ر نرل

 نا إلا نم هبلق ين ىقبي الو «هبلق نم هللا فوخ لحمضي ىتح «تامرح ا يف
 .يورخألاو يويندلا هباقع فوخو هللا فوخ ىلع لمحي ناميإلا نأل «ءيش

 .هلمعب ًارورغم «هسفنب ابجعم ءالهاج ًادباع دبعلا نوكي نأ :يناثلا ببسلا
 هللا دنع هل نأ ىريو «هنع فوخلا لوزيو هلمعب لدي ىتح هلهج هب لازي الف
 نمو ؛«ةنيهملا ةفيعضلا هسفن ىلع ًالكتم .هللا ركم نم ًانمآ رصيف «ةيلاعلا تاماقملا

 .هسفن ىلع ىنج يذلا وه ذإ «قيفوتلا نيبو هنيب لاحيو لذخي انه
 .ديحوتلل رومألا هذه ةافانم فرعت ليصفتلا اذهبف



 دحوتلا باك حرت

 باب

 هللا ٍراَدْهَأ ىلع ربصلا هللاب د نامي بالا نم
 م م م

 وس ی م

 ED OT د نأ اعقل :هّللا لوقو

 ىز ا ين ني اگ ملنی هيلا بص ا ا2 ل
 )و ے ور

 . ملَسيَو

 ساتلا يف نات اعياد :َلاَق لِي هللا لوس نأ  ةريرم يأ ن لم حبحص يفو

 ٍدوُعْسَم نبا نع اهو ٠ّا لع حلاو بَل يف ُنَّْطلا :رفگ رف مہ ام

 ىَوْعَدِب اَعَدو ءَبوُيجْلا َّقَّشو تودخلا َبَرَص ْنَم اني َسْبَلا
 ."””(ةيلهاجلا

 ل ُلَجَع َريخلا ٍهِدِبَعِ هللا َداَرَأ اذ :لاق دي دنا لو وسر نأ 8 نعو

4 
 موي وب هب قلوب یس نب م كَسنأ للا هِدبَعب َداَرَأ اذإو ءان يف ةبوقعلاب

 اعلا اَذِإ لاعَت هللا نو «عالببلا مّظِع َعَم ِءاَرَجلا َمَظِع َّنِإ» : 5076 لاقو قايل

 يف يقهيبلاو رذنملا نباو ديمح نب دبع ىلإ ١184( - ۱۸۳ /۸) روثنملا ردلا يف يطويسلا هازع(١)

 .ناميإلا بعش

 ٦۷(. مقر) ملسم هجرخأ (۲)

 ٠٠١(. مقر) ملسمو ١595( مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 عضوملا يف هنع تكسو )508/54()194/١”7( مكاحلاو (7147 مقر) يذمرتلا هجرخأ )٤(

 هقفاوو .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :يناثلا عضوملا يف لاقو «لوألا

 3١4(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو يذمرتلا هنسحو .يهذلا
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 نبض يلب ر سا ا م

ف َيِضَر ْنَمَف ,ْمُهالتْبا امو بح
سلا هلق طِخَس ْنَمو .ىّضْرلا ُهَل

 وس يا 201 
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 باب

 هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم
 :دحأ لكل رهاظ وهف «هتيصعم ىلع ربصلاو «هللا ةعاط ىلع ربصلا امأ

 هللا هبحي ام ىلع رص هلك ناميإلا نإف «هعرفو هساسأ امه لب «ناميإلا نم امهنأ

 ظ .هللا مراح نع ربصو «هيلإ برقيو هاضريو

 :لوصأ ةثالث ىلع رودي نيدلا نإف

 .امهيهن بانتجاو «هلوسرو هللا رمأ لاثتماو «هلوسرو هللا ريخ قيدصت

 ةا صخ نكلو «مومعلا هذه يف لخاد ةللؤملا هللا رادقأ ىلع ربصلاف

 .هب لمعلاو هتفرعم ىلإ ةجاحلا

 ءاهريدقت يف ةمكحلا متأ هللا نأو هللا نذإب ةبيصملا نأ ملع ىتم دبعلا نإف

 ريصو «هرمأل ملسو هللا ءاضقب يضر «دبعلا ىلع اهريدقت يف ةغباسلا ةمعنلا هلو

 لضفأل ًامانتغاو «هباقع نم ًافوخو «هباوثل ًءاجرو «هللا ىلإ ًابرقت «هراكملا ىلع
 .هديحوتو هناميإ يوقو «هبلق نأمطاف «قالخألا

 .يذمرتلا هنسحو 507١( مقر) هجام نباو ءهرركم (١؟91 مقر) يذمرتلا هجرخأ (۱)



 dD ديجوتلا تانك جرش

 :لئاسم هيف

 و جالو ےل ےس ا ع
 .نباغتلا ةيا ريسفت :ىلوالا

 .هللاب ٍناَيإلا نم اَدَه نأ :ةيناثلا

 .بسنلا يف ُنْعْطلا :ةثلاثلا

 نو EE Fu برص نَميِف ديِعَوْلا 52 :ةعبارلا

 هالا
 ےہ یک ےس ےس

 ىّوعدب اعدو تويجلا

 يلا هِدْبعِب هللا ِةَداَرِإ ةَمالَع :ةسماخلا

 .ّرّشلا هب هللا ٌةَداَرِإ :ةسداسلا

 دا هللا ب الغ الا

 طرا میر :ةنماثلا

 .ِءالبلاب ىَهَّرلا ٌباَوت :ةعساتلا



GWديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا  

 باب٥

 ءايرلا يف ءاَج ام

 ظ و ب کا 1 س رسوا تو ا رش انااا لف :لاَعَت هللا لوقو

 ظ .[١٠١١:فهكلا] ''”ةيآلا

 ْنَم كزشلا نع ِءاكرشلا ىّنْغَأ نأ :َّلاَحَت هللا لاق ا ةر يأ نعو

 انش اوو "هک زوو کرک يرن هيف ي درام لع
o 8 2 

 ري يِدْنِم لع فوغ و اب مک ربح دخ الأ» اًعوفْرَم ٍديِعَس يبأ ْنَعو

 هاوس هلإ ال دحاو هلإ هنأ امك يأ :(377١ص) يفاكلا باوجلا يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 .ةيدوبعلاب درفي نأ بجي ةيهلإلاب درفت امكف «هدحو هل ةدابعلا نوكت نأ يغبني كلذكف

 باطما نب نداد نع واكو اقا الا نم ىلاقطا ره سل انعلا لمعلا
 دحأل لعجت الو ءاضلاخ كهجول هلعجاو .احاص هلك يلمع لعجا مهللا :هنع هللا يضر

 لمعلا ناك اذإ هيلع بقاعي دقو «ءلمعلا باوث لطبي ةدابعلا يف كرشلا اذهو .ائيش هيف

 رمألا كرت ىلع بقاعيف «هلمعي مل نم ةلزنم هلزني هنإف ءابجاو
 :(558 )6//5517  ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم يف نيطب ابأ هللا دبع خيشلا لاقو

 :لاق هنأ هب ينلا نع ركذ امك هللا ريغب فلحلاو ءايرلا ريسيكف رغصألا كرشلا امأو

 نم اذهو «تئشو هللا ءاش ام :لجرلا لوق كلذ نمو «كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم»

 اذك نكي مل تنأ الولو «كيلعو هللا ىلع لكوتم انأو «تنآو هللا الإ يل امو «كنمو هللا

 هلل ينتلعجأ» :لاقف .تئشو هللا ءاش ام :لجر هل لاق هنأ هي ينلا نع تبث دقو .اذكو

 اذه نوكي دقو ظافلألا نم اهريغ نم قحأ ةظفللا هذهو.«هدحو هللا ءاش ام لق ؟اًدن

 ن هئأ ءاملعلا دنع هيلع قفتم انركذ ئذلا اذهو .هدضقمو هلئاق لاح بسحب ريكا اكرش

 .ربكألا كرشلا نم هنأ هيلع قفتم هلبق يذلا نأ امك ءرغصألا كرشلا

 ( .(۲۹۸۰ مقر) ملسم هجرخأ (۲)



 قطا ريخوتلا بانك حرش

 2 لص لُجّرلا م و یف ا كل زشلا» "لاق ۳ :اوُلاَق «؟ِلاَجَّدلا حملا

 .دمحأ ُهاَوَر "لجو رت ْنِم ىَرَي اي ُهتالَص

 باب

 لاق مث ءايرلا يف ءاج ام

 ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب
 نأ وهو «ةدابعلاو ءديحوتلا حورو نيدلا ساسأ هل صالخإلا نأ ملعا

 ةتسلا ناميإلا لوصأب موقيفءهلضفو «هباوثو «هللا هجو هلك هلمعب دبعلا دصقي

 للا قوقحيو «ناسحإلا يه يتلا ناعإلا قئاقحو .سمخلا مالسإلا عئارشو

 كلذب ديري ال ءةرخآلا رادلاو هللا هجو اهب ادصاق ءاحل ًالمكم «هدابع قوقحو

 .هديحوتو هناميإ متي كلذبو ءايند الو ءةساير الو ةعمس الو ءاير

  .مهميظعتو مهحدم لجأل لمعلاو «سانلا ةاءارم اذه ياني ام مظعأ نمو

 .ديحوتلاو صالخإلا يف حدقي اذهف ءايندلا لجأل لمعلا وأ

 :ليصفت هيف ءايرلا نأ ملعاو

 دصقلا اذه ىلع رمتساو «سانلا ةاءارم دصق لمعلا ىلع دبعلل لماحلا ناك نإف

 .ربكألا كرشلا ىلإ هب عرذتي نأ ىشخيو ءرغصأ كرش وهو «طباح هلمعف «دسافلا
 «سانلا ةاءارم ةدارإ عم هللا هجو ةدارإ لمعلا ىلع دبعلل لماحلا ناك نإو

 .لمعلا اذه نالطب اضيأ صوصنلا رهاظف «هلمعب ءايرلا نع علقي ملو

 ءايرلا هل ضرع نكلو «هدحو هللا هجو لمعلا ىلع دبعلل لماحلا ناك نإو

 هيلإ نامطاو هنكاس نإو ءهرضي م هلل هصالخإ صلخو هعفد نإف «هلمع ءانثأ يف

 )١( دمحأ هجرخأ )7/ ١"7( مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو ۲٠١۷(.



 الا ( ( 00 هم

 يف ماق ام بسحب صالخإلاو ناميإلا فعض نم هبحاصل لصحو لمعلا صقن
 .ءايرلا ةبئاش نم هطلاخ امو هلل لمعلا مواقتو «ءايرلا نم هبلق

 «صالخإلا ىلع سفنلا نيرمتو ديدش جالع ىلإ جاتحيو ءةميظع ةفآ ءايرلاو
 ىلع هللاب ةناعتسالاو «ةراضلا ضارغألاو ءايرلا رطاوخ ةعفادم يف اهتدهاجمو

 .هديحوت ققحيو دبعلا ناميإ صلخي هللا لعل ءاهعفد
 اذهل اهلك دبعلا ةدارإ تناك نإف .اهضارغأ ليصحتو ايندلا لجأل لمعلا امأو

 .بيصن نم ةرخآلا يف هل سيل اذهف «ةرخآلا رادلاو هللا هجول ةدارإ هل نكي ملو .دصقلا

 ناك ولو نمؤملا نإف «نمؤم نم ردصي ال فصولا اذه ىلع لمعلا اذهو

 .ةرخآلا رادلاو هللا ديري نأ دبال ناميإلا فيعض

 وأ نايواستف 50 ءايندلا لجألو هللا هجول لمعلا لمع نم امأو

 «صضالخإلاو ديحوتلاو ناميإلا صقان هنإف - 7 ناك نإو  اذهف «نابراقتم

 .صالخإلا لامك هدقفل صقان هلمعو

 ىلع اعا کلو ءامات' صالحا لع و ضلعا هدو هلل لمع ناار

 ىلع لعجت يتلا تالاعج لاك «نيدلاو لمعلا ىلع هب نيعتسي ءامولعمو العُج هلمع
 لا فار اکو قفز وا غ امج لغات ج یا هاما عز نا لامعا
 ارش ل اف ام موقي نأ لا فا لاو نران او دج الا لغ ل
 نآ دصقو «نيدلا دارأ امنإو ءايندلا هلمعب دري مل هنوكل و دبعلا ناميإ يف

 ظ .نيدلا مايق ىلع هل ًائيعم هل لصح ام نوكي

 اءزج اهريغو ءيفلا لاومأو تاوكزلاك :ةيعرشلا لاومألا يف هللا لعج اذهلو

 كلذ ليصافت فرع دق امك «ةعفانلا ةيويندلاو ةينيدلا فئاظولاب موقي نمل ؛اريبك

 ظ لزنت نأ كل بجويو «نأشلا ةريبك ةلأسملا هذه مكح كل نيبي ليصفتلا اذهف

 .ملعأ هللاو ءاهزانم رومألا



 GD دحوتلا تاك عد

 فكل هنا سف لوألا

 .هللا ربل ٌءْيش هک هلخد اذا | حِلاّصلا لمعلا در ر ي  ميظعلا رْمَألا :ةيناثلا

 .ىتغلا لاك َوُهو ءَكِلَذِل بچو ِبّبَّسلا ركذ :ةثلاثلا

 .ِءاَكَرّشلا رح اَت هن باَبْسَألا َنِم نإ :ةعبارلا

 .ءاَيبلا نم وباَحضأ لع لب يلا فو :ةسماخلا

 رظن ْنِم ىَرَي ا ا اهرب نکل هلل ِلَصُمي َءرَلا ناب َكِلَّذ رف هنآ :ةسداسلا

 هيل لجّرلا



GIDديحوتلا ضان قدرا لوقلا  

Eاف َمُهْلْمَعُأ نإ يون اهتئيزو ايندلآ ةويحلا د يک نم  

 ارغك صام طيحبو الآ لإ ةر يف حل سل نبأ كيلو اير ویب ال اف م
 ا ا € واتت ا

 اق َةَريَر ره يبأ ْنَع ٍحِحّصلا ينو

 نو َيِضَر اا ا يلا يع يور | دْبَع سَ
 يوس EOE طِخَس طْعَي

 ناگ نو ساريا يف ناگ ٍةَساَرلا ين ناگ ْنِ ُهاَمَدَق ٍةَمُْم هسا َتَعْشَأ هللا ليس
 . غمس َعَفَش نو ل نَوَ َندأَتسا نإ قالا ين ناگ َِ ٍةقاَّسلا يف

0 

 :لئاسم هيف

 .ٍةرخآلا ٍلَمَعب اًندلا | ٍناَسْنإلا َةَداَرِ :ىلوألا
 ص ص ع ع

 .ٍدوُه ا
 .ٍةَصيِمَحلاَو مَهْرّدلاو راتيّدلا َدْبَع :ملسُلا ٍناَسْنإلا ةي :ةثلاثلا

 .طِخَس عب نإو ؛َيِضَر يطع نإ هاب َكِلَد رفت :ةعبارلا

 گاو نست لرو :ةنسمانلا

 .«شّمَنا الق كيش اًذإو١ هلو وق :ةسداسلا

 .ِتاَمَصلا َكْلِتِي فوصل دهاَجْلا لع ُءاَنَثلا :ةعباسلا

 .(۲۸۸۷ مقر) يراخبلا هجرخأ(١)



 GD ا حرش

 باب 07

 همرح ام ٍليِلَحَت وأ هللا لَحَأ ام ميرحت يف ءاَرَمأْلاَو َءاَملعلا َعاّطَأ نم

 ابابرأمهَدَحَتادَفَف

 اسلا َنِمَة رجب توت لاا كفو :ِساّبَع نبا َلاَقَو

 !"”دَمَعو ركب وبا لاق :َنوُلوقَتو كي هللا ُلوُسَر
 ىلإ هذن «هتحصو َدانْسِإلا اوفر و :لبنح ُنْب ٌدَمحَأ َلاَقَو

 ةف مُيِصُت نأ ورش ْنَع شا نبذل ٍرَدْحَسِلَم » :ُلوُقَي لاعت هللاو هَناَيْفْس يار

 لعل ُكْرّضلا :ةنفلا ؟ٌةَنْبفلا ام يِرْدَتَأ .[7:رونلا] € ول ميلأ ُباَذَع مهم وأ

 الا ْغيْرلا نم هي هيَ يف عَ نأ ولر صغ ةر اذِإ

 اود كاا :ةيآلا هذ ارمي 3 ّيبنلا حمس هلأ :متاَح نب ٌيِدَع ْنَعَو

 تسل َنِإ :هَل ٌثْلَقَف ١[. :ةبوتلا] 4 هللا وذ نم ےک مهكر شراح
 و

 هللا َمَرَح ها نول هوم رحت هللا ّلَخَأ ام نوم َسْئَلأ» :َلاَق دبع

 .ةعتملا نع رمعو ركب وبأ ىهن :ريبزلا نب , ةورع لاقف الب يبنلا عتق :لاق سابع نبا نعو )١(

 با ناق ةا ورفعوا يه لر لاق رع لر ام اغ نبا: لاف

 دعا جرجا غو گوا نون ةلوقروتللك ىتلا لاق نوا اعم ارا ناف
(TY /1) 

 ىلاعت هلوق يف نايفس لاقو ٠٤(: /۲) قعاوصلا رصتحخم يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۲)

 لاقو .مهبولق ىلع عبطي :لاق 4 ُهَنْنِف ْمُهَبِصُت نأ ءور ْنَع ماي نَا ردي
 .رفكلا يه امنإ :دمحأ مامإلا



GIDولا دصاقم ىف ااا لوقلا ظ ظ ظ  

 ی لا :ٌلاَق .لَب :ُتْلُدَ «؟كَنوُنِحُت

 باب

 همرح ام ليلحت وأ هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم

 ابابرأ مهدخنا دقف

 كي َكْيلِإ زنا امہ امي اونَماَء مهنا َن نومعر لآ 9 رت لأ ىلاعت هللا لوق باب

 مكحلا هل يذلا وه هلإلاو برلا نإف ءرهاظ فنصملا هركذ ام هجوو

 ال هدحو دبعيو «هلؤي يذلا وهو «يئازجلا مكحلاو «يعرشلا مكحلاو .يردقلا

 اغ اهلك :تاغاطلا نركت تج ضعت الف .ةقلطم ةعاط عاطيو «هل كيرش

 يه مهتعاط لعجو «هجولا اذه ىلع ءارمألاو ءاملعلا دبعلا ذختا اذإف .هتعاطل

 .مههلأتي هللا نود نم ابابرأ مهذختا دقف ءا ًاعبت هلوسرو هللا ةعاطو لصألا

 .هنيعب رفكلا وه اذهف .هلوسرو هللا مكح ىلع مهمكح مدقيو «مهيلإ مكاحتيو

 ننس حيحص يف ينابلألا خيشلا هنسح ثيدحلاو ۳٠۹٠١( مقر) يذمرتلا هجرخأ )١(

 يبأ نع هدنسب هجرخأو ء(١٠/١١١) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ًاضيأ هجرخأو .يذمرتلا

 شراح اودا ةيآلا هذه نع هنع هللا يضر ةفيذح لئس :لاق يرتخبلا

 نولحي اوناك مهنكلو ءال :لاق ؟مهل ن يا عل رأ مهتسھرو

 اوراصف «هنومرحيف مه هللا لحأ ام مهيلع نومرحيو .هنولحتسيف 8 ذ مهيلع هللا مرح ام مه

 )١١١/١١(. ىربكلا ننسلا .ابابرأ كلذب

 :لجو زع هلوق يف يرتخبلا وبأ لاقو ۱۷١(: /۲) نيعقوملا مالعإ يف هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 نأ مهورمأ ول مهنإ.امأ :لاق 4 ِهَّللأ بود نِ اباسرأ مسرو ہشرابخآ اودا

 همارحو «همارح هللا لالخ اولعجف مهورمأ مهنکلو «مهوعاطأ ام هللا نود نم مهودبعي

 .ةيبوبرلا كلت تناكف «مهوعاطأف «هلالح



 ريجوتلا تانك عرش

 00007 هے
 .رونلا ةيآ ريسفت :ىلوألا

 :ةءارباةرآ سفت : ةيناثلا

 .ّىِدَع اًهَرَكَنأ يتلا ٍةداَبِعلا ىَنْعَم حم ىلع هيبتا :ةثلاثلا

 نافذا ليو عع ركب ياپ سابع نب لی :ةعبارلا

 ِناَبْهلا ةَداَبع رّتكألا َدْنِع َراَص ىّتَح هةَياَعلا وَ َلِإ لا e 5 :ةسماخلا

 بوت م هن هَقفلاو ُمْلِلا ىه راَبخَألا ٌةَداَبِعو ءةيالولا ىّمَستو ءلالا ٌلَضْفَأ ىه

 ' ا ا وا

 .هّلل اهلك ةدابعلا نأ امك هلل هلك مكحلا نإف

 هيف عزانت ام دري نأو ءامكح هللا ريغ ذختي ال نأ دحأ لك ىلع بجاولاو

 هجول اصلاخ هديحوتو هلل هلك دبعلا نيد نوكي كلذيو «هلوسرو هللا ىلإ سانلا

 نإو «توغاطلا ىلإ مكاح دقف هلوسرو هللا مكح ريغ ىلإ مكاح نم لكو .هللا

 .بذاك وهف نمؤم هنأ معز

 E ياسر SS اا

 .توغاطلا ىلإ مكاح دقو ءابر كلذ



GIDديحوتلا دضاقم يف ديدسلا لوقلا ظ  

 و

 ا۸ ب

 مو َكَيَلِإ دز ام اپ اوما مھ نور يذلا یل رَت ملأ » :َلاَعَت هللا لوق
 ديرو وپ أورْفكَي نأ اوما دقو توعطلا لإ اومکاحتی نأ َنوُدِِرُي كلن

 ليَ اً :هِلوَقو .[٠٠:ءاسلا] تايآلا € اديب 1ك ای أ نط

 :هلوَقو .[١١:ةرقبلا] 4 ب توخلمُم نحن اَمّنإ اولا فأل يل و اوُدِسْفُ ال م

 < :هلوقو .[57:فارعألا] # اهجتلصإ د دعب ٍضْردَل ا يف أودي الو»

 1 .[6 ٠ :ةدئاملا] # 0 دله

 ىَنَح مُكُدَحَأ ُنِمْؤُي ال» :لاَك لک هللا لور نأ َرَمُع نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو

 "وب ت تج اب ًاعَبَت هاوه َنوُكَي

 .حیجص داتشسإپ (ةجحلا»

a 

 بات يف هاني وَر (ٌحيِحَص تيِدَح :يوونلا لاَ

 ؛ةَموصخ ٍدوُهَيلا نم لُجَرو َنيِقفاَنْلا ّنِم لُجَر نيب ناك :ُِبْعَّسلا لاو

 )١( مقر) ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هجرخأ ٠١( هخيرات يف يدادغبلا بيطخلاو )٤/ ۳٣۹(

 حيحصت (۳۹۵ - 715 /7):مكحلاو مولعلا عماج يف هللا همحر يلبنحلا بجر نبا لاقو

 ناسنإلا نأ وهف ثيدحلا ىنعم امأو :لاق مث ءاهركذو .هوجو نم اًدج ديعب ثيدخلا اذه

 نم لإ لوسرلا هب ءاج امل ةعبات هتبحم نوكت ىتح بجاولا ناميإلا لماك ًانمؤم نوكي ال

 لشمب نآرقلا درو دقو ,هنع ىهن ام هركيو «هب رمأ ام بحيف ءاهريغو يهاونلاو رماوألا

e :ىلاعت لاق .عضوم ريغ يفاذه
 رحم امف ك وب 

 ا ا EF وفقا ا 5 مهسا ف أود و َث 1

 ریل مف نکی ha دع ويم امو # :ىلاعت لاقو [0

 )٠۲/۱ -١١(. ةنجلا لالظ يف ينابلألا هفعضو ۳١[ :بازحألا] هرم نم



 GW ديحوتلا باتك حرش

 َلاَقو  َةَوْسَلا دخأي ال هنآ َفَرَع هال  ٍدَمَحُم لل ُمُكاَحَتت :ٌيِدوُهَيلا َلاَقَ
 اانا عاف ةا دودي مج بأ هِمْلِعِل  دوُهيلا لإ ُمَكاَحَتَت :ٌقِفاَملا
 اِ .ةيآلا © َنوُمْعْرَب تذل َلِإ ر م "5 : تَرَ لإ اکا ةَئْيَهُج يف اًنِهاَك

 َلاَقو « لو يلا لإ عقار :امهدحأ َلاَقَف ءاصَتخا ٍنْيَلُجَر يف ْتْلَرَن :ليقو

 َلاََف .ةّصِقلا اَمُهْدَحَأ هَل َرَكَّذَف رَمَع لإ اَعقاَرَت مث ءِفَرْشَألا نب ٍبْعَك لإ 5

 ."0هَلَعقَف ٍفِيَّسلاِب ُهَبَرَصَف .ْمَعَت :َلاَق ؟َكِلَذَكَأ : 6 هللا ٍلوُسَرِب ضْرَي 1 يِذَلِل

 ر2 ص
 اعف

 حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاقو ۷۸١١(. مقر) يربطلا ريرج نبا هجرخأ )١(

 . :لاق يعشلا نع حيحص دانسإب هريسفت يف هيوهار نب قاحسإ ىورف :(۳۷ /5)

 یورو «هوحن دمهاجم نع حيجن يبأ نبا قيرط نم متاح يبأ نبا هجرخأو :لاق مث .هركذو

 لبق يملسألا ةزرب ابأ ناك ذئموي دوهيلا مكاح نأ :سابع نبا نع حيحص دانسإب يربطلا

 .فرشألا نب بعك هنأ :دهاجم ىلإ حيحص رخآ دانسإب ىورو .بحصيو ملسي نأ

 حتفلا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاقو )457/١(. هريسفت يف يوغبلا هجرخأ ()

 هش الوهاب ت وتاكل ا ناك نودا الا اذه :(358/6)

 مسا نأ ةداتق نع ديعس نع حيحص دانسإب يدحاولا دافأو ءددعتلا ناكمإل فالتخالا

 نأ :هبيذهت يف ليوأتلا لهأ ىلإ هازعو هريسفت يف يربطلا حجرو .سيق :روكذملا يراصنألا

 اهنيب ضرعي ملو :لاق .دحاو ببس يف اهلك تايآلا ماظن قستيل ةصقلا هذه اهوزن ببس

 .كلذ فالخ يضتقي ام

 ءاًنهاك يملسألا ةزرب وبأ ناك :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع اضيأ دروو

 :ىلاعت هللا لزنأف «نيملسملا نم سانأ هيلإ رفانتف ءهيلإ نورفانتي اميف دوهيلا نيب يضقي

 مقر )7/7/١١ ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ .ةيآلا © َنوُمعَري ےیل َلِإ رَت لأ»

 .حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور :(4/7) عمجملا يف يمثيملا لاقو )°0

 . ديبح هدنس :(۱۹ /5) ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا 0

 : لئاسم هيف

 را ا و اا :ىلوألا

 «.  ٍضيَأْلا يأوي ال مهل ريق اَ :F ربا ةيآ ييف :ةيناثا 0

 .4 اَهِحلَصِإ دعب ٍضَرَأْلا ف أود يش الو ٍفاّرْغألا ةيآ سفت :ةثلاثلا

 ظ . نوبي هيل مكحْفأ # :رسفت :ةعبارلا

 .ىلوألا ةيآلا لوت ٍبَبَس يف ِبْحّسلا ُهَلاَق ام :ةسماخلا
 .بِذاَكلاو ٍقِداَّصلا نالا :ةسداسلا

 قاتلا َعَم ٌرَمُع ُهَّصِق :ةعباسلا
1 

 E اجب اک ایت لاو نوک ىلع رحل لشن ال نالا درک :ةمنلا
1 > 



 GYD ديحوتلا باتك حرش

 باب 4
 سما 2 م ن لسع لسع ي ےہ

 تافصلاو ءامسألا نم انيش دحج نم

re 7 

 .[٠:دعرلا] ةيآلا © نحيي ت رورفكي مهو :َلاَعَت هللا لوقو

 نو ديت َنوُفرْعَي اب سالا ا :لَع لاق :ّيراخبلا حيِحَص يقو ٠ د
 ےس

 0 ےس
 و ت - 2 ه 0 م يور هس سات سور ەم م
 هنا :سابع نبا نع هیپا نع سواط نبا نع رمعَم نع قازرلا دبع یورو

 :ّلاََق كلذ اراك هانم 57 إب ّيبلا نع اًئيِدَح َعِمَس ا ندعو كفرا راو

 صو ےس ات ےس اهنا ۶ <

 .ىهتنا ہہ اك دِ دوکو همك کی دنع ةقر نود ؟ءال وه قرف ام

 هللا َلَرْنَأَف .َكِلَذ اوركنأ ءَنَمحَّلا ُرَكْذَي يي هللا وسر شرف وص الو س س68
 , "7 نمر َنوُرْفْكَي مشو شوو

A 

 .تافصلاو ا ٠ ِءيش ٍدْحَجِب ٍناَيِولا مدع :ىلوألا

 .دع ّرْلا ةيآ ريسفت :ةيناثلا

 .ْعِماّسلا مهمي هر ال اب ِثيِدحَتلا كر: ةثلاثلا

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ١71(.

 .(۲۰۸۹۰۵ مقر 571 )١١/ هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ (۲)

 هلك ينلا لاقف .ورمع نب ليهس مهيف ةي ينلا اوحلاص اشيرق نأ :سنأ نع تبث دقف ()

 هللا مسب ام يردن امف «هللا مسب امآ :ليهس لاق «ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكا» :يلعل

 ١785(. مقر) ملسم هجرخأ ....مهللا كمساب :فرعن ام بتكا نكلو .ميحرلا نمحرلا



GDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 دّمَعَتَي 1 ولو هِلوُسَرو هللا ٍبيِذْكَ لإ ين هنآ : :ةَّلعلا مذ :ةعبارلا

 ةكلمأ هو كل ناک اچ کتنا نإ ساک نب مالك :ةسماخلا

 باب
 تافصلاو ءامسألا نم ائيش دحج نم

 .هئامسأبو «هللاب ناميإلا وه اهيلع ىنبني ىتلا هتدعاقو ناميإلا لصأ

 يوق «كلذب هلل .دبعتو «هب هناميإو كلذب دبعلا ملع يوق املكو ."”هتافصو

 لالجلاو ةمظعلاب درفتم ءلامكلا تافصب دحوتم هللا نأ ملع اذإف «هديحوت

 هللا وه هنأ ققحتيو فرعي نأ كلذ هل بجوأ «ليثم هلامك يف هل سيل «لامجلاو

 را بولا امسا ن د مك اوا ا نأو .قحلا

 يس 0 ايلا

 ِ تافصلاب ناميإلاف ٠١(: 7419 /) نيكلاسلا جرادم يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۱)

 هطسوو قيرطلا أدبم وه :اهمل هدوهشو اهب بلقلا قلعتو اهقئاقح تابثإو اهتفرعمو

 ريثمو ءاورتف اذإ مهتامزع كرحمو «لوصولا ىلإ مهيداحو نيكلاسلا حور وهو «هتياغو

 هل ريس الف هل دهاش ال ناك نمف ءدهاوشلا ىلع وه امنإ مهريس نإف ءاورصق اذإ مهممه

 وه كلذو «مهبولطم ةياهنو مهبوبحم تافص :دهاوشلا مظعأو .هل كولس الو بلط الو

 ىأر نم :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق امك «هيلإ اورمشف ريسلا يف مهل عفر يذلا مّلَعلا

 .هيلإ رمشف ملَع هل عفر نكلو «ةنبل ىلع ةنبل عضي مل ءاحئار ايداغ هآر دقف ال هللا لوسر



 CD ا نا

 باب

 س ريل مم

 0 ةا ذ نوفرعي 9 "اخد هللا لوق

 .[87:لحنلا] ةيآلا “4 تورهكلا

 َلاَقو .يئابآ ْنَع ترو يلام اَذَه :لجَّرلا لوق وه :ُهاَنْعَم اَم دهاج لاق

 :َنوُلوُقَي :ةبيَتُق نبا لاقو .اَذك نكي نالف ًالْوَل :"”[َنوُلوَقَي :هلل ِدبَع نب نوع

 عرعر سس و
 مهركحأر انورك

 :َلاَق 2 ا ّنأو» :هيف يذلا ٍدلاَخ نب ِدْيَر ِثيِدَح َدْعَب ساّبَعلا وبأ َلاَقَو

 اًنِكلا يف ٌريِئَك اڌَهو :َمَّدََت دقو ءثيدحلا « .ٌرِفاَكو يب ٌنِمْؤُم يِداَبِع ْنِم َحَبْصَ

 تو

 ب كريو هور لإ تاحنإ فيي نم ةا مدي قنا
 ص

 ەر <
 وا حالا e - حيرلا تاک :ْمِْوَمُك وه فلّسلا ضْعَب لاق أف

 اهعورفو معنلا لوصأب مهركذف :(١۳ص) ليلعلا ءافش يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 مهيلع همعن لمكتف «هل اوملسيل «مهيلع كلذب معنأ هنأ ربخأو ءةمعن ةمعن مهيلع اهّدعو

 َنوفرَعَي9 :هلوقب همعن ركشي ملو هرفك نمع ربخأ مث .معنلا سار وه يذلا مالسإلا

 ديدحلاو بايثلا ليبارسو ماعنألاو نكاسملا :دهاجم لاقو .« اهنوركحتي رٿ مف هلأ تمعن

 نب نوع لاقو .مهنع هانثرو انئابآل ناك اذه :اولوقي نأب هنوركني مث «شیرق رافك هفرعي

 معنلا نأ نوفرعي :ةبيتق نباو ءارفلا لاقو .اذكو اذك ناكل نالف الول :نولوقي :هللا دبع

 اهراكنإو ةي دمحم انهه معنلا :ةفئاط تلاقو .انتهلا ةعافشب هذه :نولوقي نكلو ءهّللا نم

 هنإف ءراكنإلا ةقيقح ىلإ برقأ اذهو «يدسلاو دهاجم نع ىوري اذهو .هتوبن مهدحج

 .ةمعن نوكت نأ معنلا لجأ وه امل راكنإ

 )57١5/8-/35١17(. يربطلا ريرج نبا ريسفت رظناو

 .نيدحوملا نويع ةرق ةخسن الإ ديحوتلا باتك خسن رثكأ نم طقس نيفوكعملا نيب ام (۲)



e eat يندم لوقا GYD 

 : لئاسم هيف

 .اًهِراَكْنِإو ٍةَمْعنلا ِةَفِرْعَم ريف :ىلوألا

 .ريثك ِةَيِيْلا َلَع راج اذه نَا ةَفِرْعَم :ةيناثلا

 .ةَمْعتلل اراكنإ ! مالكلا اّذَه هيو ةَيِمْسَت :ةثلاثلا

 .بُلَقلا يف َنْيَّدُضلا ما :ةعبارلا

 0 باب
 ظ ةر دث لأ تم رق: ىلاعت هللا لوق

 متي كلذبو «دقت امك افارتعاو ًالوق هللا ىلإ معنلا ةفاضإ قلخلا ىلع بجاولا

 .ءيش نيدلا نم هعم سيل «رفاك كلذف هناسلو هبلقب هللا معن ركنأ نمف ءديحوتلا

 ىلإ اهفيضي ةرات هناسلب وهو «هدحو هللا نم اهلك معنلا نأ هبلقب رقأ نمو

 ريثك ةنسلأ ىلع راج وه امك «هريغ يعس ىلإو هلمعو هسفن ىلإ اهفيضي ةراتو «هللا
 ىلإ الإ معنلا فيضي ال نأو «هنم بوتي نأ دبعلا ىلع بجي اذهف «سانلا نم

 هللا ىلإ معنلا ةفاضإب الإ ناميإلا ققحتي الو «كلذ ىلع هسفن دهاجي نأو ءاهيلوم

 .افارتعاو ًالوق

 بلقلا فارتعا :ناكرأ ةثالث ىلع ىنبم ناميإلا سأر وه يذلا ركشلا نإف
 ةناعتسالاو .اهب هللا ىلع ءانثلاو اهب ثدحتلاو .هريغ ىلعو هيلع اهلك هللا معنب
 .ملعأ هّللاو «هتدابعو معنملا ةعاط ىلع اهب

 .ةريثك ةنسلأ :خسنلا ضعب يف )١(



 Gm ديحوتلا باتك حرش

 :YY ةرقبلا] €( توم ومل منا 6ان ر اونا کو :لاَعَت هللا لوق

 لع ِلْمَتلا بیبد نم ىفخأ اا وه :داَدنألا» :ةَيآلا ي سابع نبا لاق

 «يتايَحو نال اي َكِتايَحو شاو : لوق نأ َوُهَو ؛ِلْبَللا ةَملظ يف ءاَدْوَس ة

 ءُصوُصُللا ىّتأل راًدلا يف بلا ًالؤَلو وللا اناَتَأل اَذَه ٌةَبلُك الْوَل :ٌلوَقَت

 ال .ٌنالقو هللا الو : ِلُجّرلا لوقو اور اک اا لك لولو

 .مِتاَح يبأ نبا١ هاَوَر كرش وب هلك اًذه االف اهيف ُلَعْجَت
 :لاق ي هللا لوس ا - نَا يِضَو - ٍباَطحلا نب رع "[نبا] ِنَعو

 وو ىلا هاَوَر ك َرْشَأ وأ َرَفَك دقق هللا ٍرْيَعب فلَح ْنَم»

 .مكاتحلا

 بح ًاَيِذاَك هللاب فلخأ نأل» :ِدوُعْسَم نبا َلاَقو
١ 

 سلا

 ديمحلا زيزعلا ريسيت يف ناميلس خيشلا لاقو.(۲۲۹ مقر) هريسفت يف متاح يبأ نبا هجرخأ )١(

 .ديج هدنسو : 0/87 ص

 امك هنع يورم روكذملا ثيدحلا نإ ثيح «باوصلا وه هنأل هتبثأ نيفوكعملا نيب ام (۲)

 هللا دبع هنبا لب «باطخلا نب رمع يوارلا سيلو «جيرختلا رداصم يف تباث وه

 .امهنع هللا يضر

 (07 ۰۱۸ /۱) مكاحلاو ١١6( ,ىال ,19/75) دمحأو ٥۵ مقر) يذمرتلا هجرخأ (۳)

 ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .)

 لو ةلع هل سيلو باتكلا يف هاجرخو .دانسإلا اذه لثمب اجتحا دقف «نيخيشلا طرش

 57١(. 5 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو .هاجرخي



GDديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا 0 ظ  

 .«اقِداص
 5 و عر و

 َءاَش ام :اوُلوَقَت ال» :َلاَق للي هللا ٌلوُسَر نأ - ُهْنَع هْنَع هللا َيِضَر - ةَفْيَدُح ْنَعو

 دَنَسب َدْواَد وبأ ُهاَوَر "ل رالف َءاَش iy | َءاَس ام :اوُلوق ْنِكَلو نالن َءاَشو هللا

 ] لوقي نأ روو كيو هللب ذو :هَرُْي آد : يحتل ميار ْنَع ءاججو

 .«نالفو هللا الْوَل :اوُلوُقَت الو «نالف يث 9 :لوقيو» :َلاَق .«كب مث هللاب

 باسب ظ
 ومَن لس وملعت مسناو اًدادنأ وي اول الف ىلاعت هللا لوق .

 .4 اناتنأ هل نود ني دیگ نم الآ کیو :ىلاعت هلوق ىلع ةقباسلا ةحرتلا

 فوخلاو بحلاو ةدابعلا يف اذن هلل لعجي نأب ءربكألا كرشلا اهب دصقي «ةيآلا

 .تادابعلا نم اهريغو ءاجرلاو

 )١( ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ ) 7١6 /9عمجا يف يمئيهلا لاقو .(4407 مقر )4/ ۱۸١(:

 ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاق .حيحصلا لاجر هلاجرو ريبكلا يف يناربطلا هاور

 )١/ :)170لاجر هلاجرو «حيحص دنسب (7 /۱۷ /۳) ريبكلا يف يناربطلا هاور كلذك

 عمجملا يف امك حيحصلا ) /5/ال١79(.

 ىربسكلا ننسلا يف يقهيبلاو )٥/ ۳۸٤(. دمحأو ٤۹۸۰( مقر) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 دنس اذهو 1١77(: مقر )774/١ ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاق )0/٠(.

 ءيفوكلا ينهجلا وهو راسي نب هللا دبع ريغ «نيخيشلا لاجر تاقث مهلك هلاجر «حيحص

 )١/ ٠٤١/ ١(: يقهيبلا رصتخم يف يهذلا لاقو نابح نباو يئاسنلا هقثو «ةقث وهو

 | .حلاص هدانسإو



 دعوا باع حرت

 .ٍداَدْنَألا يف ِةَرَقَبلا ةيآ ُريِسْمَت :ىلوألا

 ريكألا ِكْرَّشلا | يف ةلزانلا ةيآلا َنوٌرّسَمُي ْمُهْنَع هللا موج :ةيناثلا

 ٌرَعضألا ُمُحَت اَتَأب

 .ك ِْش هللا رقي تع نأ :ةثلاثلا

 ِسوُمَعْلا ٍنيِمَيلا َنِم ُريْكأ وهف ءاَقِداَص هللا رْيَغِب َفَلَح اِ هنأ :ةعبارلا

 ."ِظْفّللا يف (َمُن)و (واّولا) َّنْيَب ٌقْرَلا :ةسماخلا

 ريغب فلحلاك :ظافلألا يف كرشلاك :رغصألا كرشلا اهب دارملا ةمجرتلا هذهو
 هللاب اذهو «نالفو هللا الول ك :ظافلألا يف هقلخ نيبو هللا نيب كيرشتلاكو هللا

 .صوصللا اناتأل سراحلا الول ك :هّللا ريغل اهعوقوو ءايشألا ةفاضإكو «كبو

 ..لصح امل ىنالفلا بسكملا يف نالف قذح الولو .تكلمل ىنالفلا ءاودلا الولو

 ۰ .ديحوتلا يفاني اذه لكف
 هللا ىلإو هللا ةدارإ ىلإ بابسألا عفنو اهعوقوو رومألا فاضت نأ بجاولاو

 نأ ملعيل ءاذك مث هللا الول :لوقيف «هعفنو ببسلا ةبترم كلذ عم ركذيو «ءادتبا

 .هردقو هللا ءاضقب ةطوبرم بابسألا

 .هلعفو هلوقو هبلق يف ادن هلل لعجي ال ىتح دبعلا ديحوت متي الف

 قلطم يضتقت «واولا» نأل :(240 ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت يف ناميلس خيشلا لاق )١(

 مسا عمج نم عنم امك «هريغ نيبو هللا نيب عمجلا مهوت الئل .عمجلل اهنم عنمف ؛عمجلا

 مدعل كلذ زاجف ءطقف بيترتلا يضتقت امنإ «مثهو .دحاو ريمض يف هلوسر مساو هللا

 . عناملا



ODديحوتلا دضاقم يف ديدسلا لوقلا  

 باب.

 هللاب فلحلاب ْعَنْقَي مت نميِف َءاَج ام

 هلي لحن مگابایت ا :َلاَق ةي هللا لوس َر نا َرَمُع نبا نڪ

 نبا اور لا نم سلف ضي ] ْنَمو ضَّْبْلَق هللاب ُهَل َفِلُح ْنَمو هو ؛قدصَيِلُف

 | ا

 باب
 هللاب فلحلا يف عنقي مل نم

 وأ قدصلاب فورعم وهو كمصخ ىلع نيميلا تهجوت اذإ اذهب داريو
 هده يللا هنيميب ةعانقلاو اضرلا كيلع نيعتي هنإف ءةلادعلاو ريخلا هرهاظ

 .هقدص ضراعي نيقي

 یر وا لس چو توا ری 1 1 س ا ا

 وأ قالطلاب فلحلاب الإ ضري ملف هللاب نيميلا هل تلذب ول كلذكو .هللاب فلحلاب
 بدأ ءوس كلذ نأل ديعولا يف لخاد وهف تابوقعلاب هسفن ىلع مصخلا ءاعد

 .هلوسرو هللا مكح ىلع كاردتساو هللا ميظعتل كرتو

 ال هنإف هيف هبذك نقيت ام ىلع فلح بذكلاو روجفلا هنم فرع نم امأو

 E PLE م

 ا ةنقيتم هتلاح نأل .ديعولا نم عونلا اذه جارخإ نيعتف «هنيمي ىلإ سانلا

 )١( مقر) هجام نبا هجرخأ 7١١١(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو 41 1/7(.



 0 ديحوتلا باتك حرش

 .ءاَبآلاب يفلَحلا نع ُىَهْنلا :ىلوألا
 .ىّضْرَي نأ هللاب هل ينولحملل ٌرْمَألا :ةيناثلا سب ير 26 ن ٠ 1 ا 5 هه

 .َض ري 1 ْنَم ديعَو :ةثلاثلا
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 ۱ س اإ باب.

 تنشو هللا ءاش ام ؛لوق

 َءاَش ام :َنولوَُت نوکر ْمُكَنإ :َلاَقَف ل لا ىنأ اوو نا لیت نع ہک ى
 ْنَأ اوُفلحَت ْنَأ اوُداَرَأ اَذإ 6 لا ْمُهَرَمَأَ ةَبْعَكلاو :َنولوقتو ءَتْئِشو هللا

 تاسلا هاَوَر تش مث هلل َءاَش ام :اولوَقَي ْنَأو «بْعَكلا ٌبَرو» :اوُلوَقَي

 «ٌتّيشو هللا ًءاَش ام : و لل لاٿ لجو ذأ :ساّبَع نبا ِنَع ًاَضيَأ هلو

 0 دخولا ءا ام ل ادن هل يلع :َلاَعَ
 َلَع تيتا اگ تيار : :َلاَق اهمال َةَمِياَع يخأ ٍليََّطلا ِنَع هَجاَم نالو

 .هللا نبا ٌرْيَّزَع :َنولوَقَت ْمُكَنَأ الو مقل تكل كَ :ُتْلُق ِدوُهَيلا َّنِم رق

 تي .ٌدَمَحم َءاَشو هللا ءا ام :َنوُلوُقَت ْمُكَنَأ الو ُمْوَقلا مال متنا :اوُلاَق

 «هللا نبا حييل :َنوُلوُقَت م نأ الو موق مال مکن عَ ىَراَصنلا نِ ر

 كَ دم ٌدَمَحُم َءاَشو هللا َءاَش ام :َنولوقت ا ا شال متن :اوُلاَق

 (۳۷۲ ۔ ۳۷۱ /5) دمحأو (؟7/9١5) يقهيبلاو (۳۷۷۱ مقر 1/۷) يئاسنلا هجرخأ (۱)

 .يهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو (۲۹۷ )٤/ مكاحلاو

 > ٠١١(. مقر) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو

 بدألا يف :يراخبلاو . (184 مقر) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا هجرخأ (۲)

 (؟1١١ مقر) هجام نباو ۰۲۱٤ 2555 ۲۸۳« ۳٤۷( /۱) دمحأو (۷۸۳ مقر) درفملا

 ٠٠١(. /۸) هخيرات يف بيطخلاو (44/5) ةيلحلا يف ميعن وبأو (۲۱۷ /۳) يقهيبلاو

 ٠١۹(. مقر) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هنسحو



 له» :لاَق .ةُنرَبْخَأَف 4 يلا تيتا مث تربح ْنَم ا ٌتْرَبْخَأ ٌتْحَبْصَأ
 ؛دْعَب اَمأ» :َّلاَق مّن ءهْيَلَع ىتنأو هللا َدِمَحَف :َلاَق .ْمَحَن :ٌتْلُق «؟اَدَحَأ اهب ٌتَْبْخَأ
 ےل يا ےس

 ا ينْعَتْمَي َناگ َةَمِلَك ْمَتْلُك كنو ٠ و م اب بخ ءاَيْؤُر یر الْيَمُط نف

eاوُلوَقَت الق : ANG akام  

 .رّمْصَألا ك لاب دوُهَيلا ٌةَقرْحَم :ىلوألا

 .ى ىو ناك ار ا ی

 يلام ٍقْلَلا َمَرْكأ ايد :َلاَق ْ ْنَمِي فيكَف «؟ادِن هلل يِنَْلَعَجَأ» : لو ُهّلْوَق :ةثلاثلا
l0” 0 2 o . هدعب نيئيبلاو «٠...كاَوس هب ذولأ ْنَم 

- 

 (۳۹۸ للا /ه) دمحأو (( ۲ مقر) يمرادلاو 7١1١8( مقر) هجام نبا هجرخأ(١)

 ١78(. مقر) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو

 كرشلاو حيرصلا رفكلا نم اهيفو يريصوبلل يهو (ةدربلا) مساب ةديصقلا هذه ىمست (۲)

 اذه نم ريذحتلاو حيضوتلاو ةنابإلا ضرغ الولو «هركذ نم ىحتسي ام اهيف ام حيبقلا
 نم هللاب ذوعنف «يناسل ىلع هتيرجأ وأ ينانبب هتططخ امل ديدنتلاو كرشلاو ءيرجلا رفكلا

 .لاملاو لاحلا ءوسو لالضلا

 ظ :يريصوبلا لاق
 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هب ذولا نم يل ام قلخلا مركأ اي

 اشنا اهنف لاقو

 . ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف
 نيملاعلا بر دمحم برل ىقبأ اذام يردأ امف ءَ دمحم هلوسرو هللا دبعل اذه ناك اذإف



EDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 ا :هلوَقِل ريكألا ِكْرّملا َنِم ه سیل اذه ده نأ : 3

 .” يحول ماسفأ نهال اي اَيْؤ كلا نأ :ةسم

 0 ماكل ضب عَ اببَس نوک د هم: :ةسداسلا

 باد

 تئشو هللا ءاش ام لوق

 . ادادنآ ہی اول الفإ ة ةقباسلا ةمحرتلا يف ةلخاد ةمحرتلا هذه

 % د س4

 .نافتو ةا

 «ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج حلاصلا لجرلا نم ةئسحلا ايؤرلا» :ثيدحل )١(

 ظ .(75775 مقر) ملسمو (1۹۸۳ مقر) يراخبلا هجرخأ

 اماكحأ اهيلع ينبي مث ايؤر ىري نأ دحأل زوجي الف «هتافو دعب امأ لب ينلا ةايح يف اذه (۲)

2 

 ةيعرش



 GD ر ا

 باب -4
 هللا ىَذآ دقق رهدلا بس نم

 4 ُدْهَدلا الإ اكلم امو ايكو تون اند اننا لإ یه اماولاَيوأ# :لاَعَت هللا لوقو

 .[؟ 4 :ةيثاجلا] ةيآلا

 ُنْبا ينيِذْؤُي :َلاَعَت هللا َلاَق» :َلاَق لي ّيِبْنلا نع رر يأ نَع جيِحّصلا ير

 وشق ال» :ةياّور يفو “"«راهتلاو َلَْللا ُبّلَكأ رْهَذلا اتأو َرْهّدلا بس ذآ
 . "”(رْهَدلا وه هللا نا َىْهَدلا

 تان

 هللا بس دقف رهدلا بس نم

 ناجلاو قاسفلا نم ريثك اذه ىلع مهعبتو «ةيلهاجلا يف اريثك عقاو اذهو
 رهدلا نوبسي اولعج مهدارم فالخ ىلع رهدلا فيراصت ترج اذإ «یقمحلاو

 لهجلاو قمحلا نمو «نيدلا فعض نم ءىشان اذهو .هونعل امبرو «تقولاو
 فيراصتلاو ءفرِصُم رّبدُم هنإف ,ءيش رمألا نم هدنع سيل رهدلا نإف «ميظعلا
 .هربدم ىلع بسلاو بيعلا عقي ةقيقحلا يفف «ميكحلا زيزعلا ريبدت هيف ةعقاولا

 مظعيو «بئاصملا دادزت هيف «لقعلا يف صقن وهف «نيدلا يف صقن هنآ امكو

 ملعي هنإف نمؤملا امأ .ديحوتلل فانم اذهو «بجاولا ربصلا باب قلغيو ءاهعقو
 هللا هبعي مل ام بيعل ضرعتي الف «هتمكحو هردقو هللا ءاضقب ةعقاو فيراصتلا نأ

 .هتنينأمطو هديحوت متي كلذبو «هرمأل ملسيو هللا ريبدتب ىضري لب «هلوسر الو

 KC Y1 مقر) ملسم اهج رخ (۲)



 ملا دصاقم قديدسلا ل وقلا
GD2 ا ا ت ن ی  

 : لئاسم هيف

o رهدلا بس ْنَع يهنلا :ىلوألا. 

 .هلل ىد ُهَنْيِمَسَت :ةيناثلا
 هلا هَ 2 7 1 ه2 . ع

 0 هللا ا :ةثلاثلا



 GD ديحوتلا باتك حرش

 باب 0

 هوحنو ةاضقلا يضاقب يمستلا

 سا علا ور :َلاَك ء هلك ّيِبنلا نع هرم يآ نع حيِحّصلا يف

 يس :َناَيْفَس لاق شا الإ كا ال ِكالْمألا َكِلَم ىك 21

 ينْعَي (ٌعَتْخَأ١ :ةلوق . هح ةئيخأو ة ٍةَماَيِقلا م وب هللا لَع ٍلُجَر ظَيغَأ» :ةياور يفو

 .عَضْوَأ

 باب

 هوحنو ةاضقلا يضاقب يمستلا

 كلذل مسالا ربيغتو هللا ءامسأ مارتحا بابو

 دن هلل لعجي ال نأ بجي هنأ وهو .قباسلا بابلا عورف نم ناتمجرتلا ناتاهو

 يف هلل ةكراشم عون هيف مساب دحأ ىّمسي الف .لاعفألاو لاوقألاو تاينلا يف

 وأ .ماكحلا مكاحو .اهوحنو «كولملا كلمو ةاضقلا يضاقك «هتافصو «هئامسأ

 لئاسول عفدو .هتافصو هللا ءامسألو ديحوتلل ظفح اذه لكو .هوحنو مكحلا يبأب

 هلل دحأ ةكراشم نظي نأ ىلإ اهنم جردتي نأ ىشْحُي ىتلا ظافلألا يف ىتح كرشلا
 .هقوقحو هصئاصخ نم ءيش يف

 5١57(. مقر) ملسمو )°11 مقر) يراخبلا هجرحخآ (۱)

 ۲۱/۲۱٤۳(. مقر) ملسم اهجرخآ (۲)



 ديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا ` ©

 .كالمألا ِكِلَمِب يّمَسَّتلا نَع هتل :ىلوألا

 ٠ نايس لاق اک ُكّلْثِم هاَنْعَم ينام نَا :ةيناثلا
 .هاَنْعَم دصقي ا َبْلَقلا ناب عطقلا َعَم ءووْحَنو اذه يف ظلمت ُيطَمتلا :ةثلاثلا

 ساس م ن 2 يمر 2+ 2 5

 .هتاحبس هللا لالجإل اذه نأ نطفتلا :ةعبارلا



 ديحوتلا باتك حرش

 باي 5

 كلذ لجأل مسالا ربيغتو « هللا ءامسأ مارتحا

 ص
 َوُه هللا َّنِإ» : لكي لا هَل اقف ؛ ؛مكَحلا ابأ یت ناگ ُهّن :حيَرش يآ نع سر صا

 ُتْمَكَحَف ءِنْوَنَأ ٍءْيَع يف اوما اڌ يِمْوَق نِ :َلاَقَ مکمل هلو کلا

 :ٌتْلَق «؟ِدَلّولا َنِم كلف !اًَذَه 2 اَم» :َلاَقَف .ِنْئَميِرَملا الك َيِضَرَ هت

 َتْنَأَق» :ّلاَق برش لو (؟ْمُهََبْكَأ ْنَمَق 7 لاق . هللا دعو «ملسمو يرش

 ET «'«حیرش وب م ۱ و هرج وك

 ْدِصَقَي 1 ولو هللا ِءاَ ساو هللا ٍتاَفِص مارح ١> :ىلوألا

 .َكِلَذ ٍلجَأل مشالا ٌرييغ خت :ةيناثلا
e 

 .ةينكلِل ِءاتبألا ربكأ رايتحا :ةثلاثلا
 ےس ضب

55 

 ف ام ٭

 مكاحلاو (0184 مقر 777-ل777/8) يئاسنلاو (1400 مقر) دواد وبأ هجرخأ(١)

 ۱۸٤١(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو )1/ ۲٤(



GEDديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا  

 باي 7

 لوسّرلا وأ نآرقلاوأ هللا ٌرْكِذ هيف ءيشب ََّزَه نم
 ملو شوخ ات اإ وقبل ملا نیکو :یلاعت هللا لوقو .

 ١١١[. :ةبوتلا] ةيآلا

 ا 70 نب یزو «يفك نب و تع نبا نع

NETE OEEب نا وسر  

 ےس 3 وس

 رال فام َكَّنِكلَو «تبڏذگ :كِلاَم نب فوع هل َلاَقَف  َءاَدَقلا |

 E «ةَريخيل و هللا لوسر ىلإ َفْوَع َبَمَّدَق . ب هللا ٌلوسَر

 5 لا قات بكَرَو لِ َو لكي هللا لوسر ىلإ لُجَّرلا َكلَّذ َءاَجَق .ُهَقَبَس
 رّطلا ''ةاَنَع هب طق «بْكّرلا ٌتيِدَح ُثَّدَحَتَتَو ٌضوُحَن اّ نإ هلا وسر م اک -

 َةراَجحلا نو «# هللا لوسر قا ٍةَعْسنب ًاَملََسم ِهْيَلِإ رظنأ أك : با لات

 ايش ا :لوَقي وهو - ِهْيَلْجِر ُبُكْدَت

 دب مرک دم ادم ال ل تومزہتس رنک ہولوشرو هيلو هيلا
 هديِزَي امو هيلا تفل ام [6-15 :ةبوتلا] € نسي

 .انَع :خسنلا ضعب يف )١(

 . }° ت ۱۸۲۹/7( هريسفت ي متاح يبأ نبأ هجرخأ(1)



 GND ااا ديحوتلا باتك حرش

 : لئاسم هيف

 . فاك وهف َوُهَف اذ َلَرَه ْنَم نَا «ُةَميِظَعِلا يهو :ىلوألا

 باب
 لوسرلا وأ نآرقلا وأ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم

 نيدلا لصا نأل .نيدلا نم جرخمو «ةيلكلاب ناميإلل فانم اذه نإف يأ

 .هلسرو هبتكو هللاب ناميإلا

 .ءاردزاو راقتحا ةدايزو رفك اذه نأل .درجلا رفكلا نم دشأ هذه

 .نوضراعمو نوضرعم :ناعون رافكلا نإف

 ارفك ظلغأ هلوسرو هنيدبو هللاب حداقلا ءهلوسرو هلل براحلا ضراعملاف
 .عونلا اذه اهنم ءيشب لزاح لاو .اداسف مظعأو

 دق مهنإ :لوقي نم لوق :(777 /۷) ىواتفلا عومجم يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )١(

 رفك عم ناسللاب ناميإلا نأل .حصي ال مهبولقب ًالوأ مهرفك عم مهناسلب مهناميإ دعب اورفك
 .رمألا سفن يف نيرفاك اولازي مل مهنإف .مكنايإ دعب مترفك دق :لاقي الف .رفكلا هنراق دق بلقلا

 مهو «مهصاوخل الإ كلذ اورهظي مل مهف «ناميإلا مكراهظإ دعب رفكلا مترهظأ مكتنأ :ديرأ نإو

 مهبولق يف ام نيبت ةروس مهيلع لزنت نأ اورذحو اوقفان امل لب ءاذكه اولازام مهصاوخ عم

 ميا ىلع طفلا لدول .مهناميإ دعب نيرفاك اوراص يأ ءازهتسالاب اوملكتو قافنلا نم

 ةا نع فش نإ کیسی َدَعَب مثرَفك د ورژن ال9 :ىلاعت لاق نأ ىلإ نيقفانم ولازام

 كلذ نأ اونظ لب ءارفك اوتأ دق مهسفنأ دنع اونوكي مل مهنأ ىلع لدف €ًةنیاط بدم مکنَم

 ىلع لدف «هناميإ دعب هبحاص هب رفكي رفك هلوسرو هللا تايآب ءازهتسالا نأ نيبتف .رفكب سيل
 ءارفك'هونظي مل نكلو «مرح هنأ اوفرع يذلا مرحلا اذه اولعفف «فيعض ناميإ مهدتع ناك هنأ

 .هزاوج اودقتعي مل مهنإف هب اورفك ارفك ناكو



GDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 .َناَك ْنَم اتئاگ ٌكِلَذ ّلَعَف ْنَميِف ةيآلا ُتيِسْفَت اًَذَه نَا :ةيناثلا
 .لِلكَي هلوسرلو هلل ةحيصتلاو ةَميمْنلا َّنَْ نا فلا :ةثلاثلا

 ےس

 .هلل ا لع للعلا اكو ل هللا بحب يذلا وَلا نب ىلا الا

 . لبي نأ ىغبني ال اَم راَّذِتْعإِلا َنِم نأ :ةسماخلا

 25 25 و



 دعوت باح ف

 ر م

 باب 4

EE AT TT 

e. 

 ْنِم ديري» :ساّبع نبا َلاَقَو .«هب قوق ااو يلمع اَذَه» :دهاجم لاق

 :ةداتق لاق ۸ ETD ِوْلِع لع مسيو انا َلاَم # :ةلوقو .(يِدْنِع

 نأ هللا َنِم ملِع لَع» نوا 03 .«بساكللا ووجوب ينم ملِع ىلَع»

 .«يف رَ َلَع ُهُييِتوَأ» :ِدِهاَحُ لوق ىَنْعَم اًدَهو .«لهَأ

 : ليئا َرْسِإ ينب ْنِم هلال نِ :ٌلوَقَيَي هللا ٌلوُسَر َعِمَس هنأ هريره يبأ ْنَعو
 ءصربألا یتا أكلم ْمُهْيَلِإ َتَعَبَ ُثَحَبْف ف « مهبلي ن ا هللا َداَرَأَك .ىَمْعأَو عرفو صَرْبَأ
 5 17 5 0 سل يع 1

 يلا ى ُبهْذَيَو سڪ ٌدلِجَوٌنَسَح نو :َلاَك ؟َتْيَلِإ ٌبَحَأ ءيش يأ :لاقف

 و IEE ر 0

 ادلجو ًانَسَح ًانول َىِطْعأَو ُهْرَذَق هنَع َبَهَذَق ُهَحَسَمَف : لاق . هب سانلا ِنَرِذَق ْلَق

 (قاحسإ ٌكَش» « رقبا لاق ل : لا e : الاي

 رے نسل ےک لوس اكل

 هك ر رتب ني ان مت فا نیرو :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام

 هدكب وهف قزرلاو معنلا نم هيتوأ ام نأ e ةمحرتلا هذه دوصقم

 فانم اذه نإف .قحلا نم هللا ىلع هل نظي امل «كلذل قحتسم هنأ وأ «هتنطفو هقذحو

 ءاهب هللا ىلع ىثثيو ءةنطابلاو ةرهاظلا هللا معنب فرتعي نم اقح نمؤملا نأل .ديحوتلل

 نو تا ىلع دل ضرر الو ةقفاط لغام نمر اح وذات لإ او

 هدضبو «ديحوتلاو ناميإلا ققحتي ي اذهبف .هوجولا عيمج نم ضع دبع هنأو هلل هلك قحلا

 .بويعلا مظعأ نم وه يذلا لالدإلاو سفنلاب بجعلاو .معنلا نارفك ققحتي



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 ۴ 2 ر 0 52008
oُبَهْذَيَو ٌنَسَح ٌرَعَش :َلاَق ؟ َكِيَلِإ بح ِءْىَس يآ :َلاَقَف « َعَرمَألا یتا :َلاَ  

o > 7انَسح ًارعَش َىِطْعَأَو ُهْنَع بَهَّذَك ُهَحَسَمَف «هب سائلا ينَرِذَق ْدَق يذلا اذه ىَنَع ص صه - 5 0 ۴ 2  

 اك «ًالماَح َةَرَقَب ىِطْعَأَف لبإلا وأ رمل :َلاَق ؟ َكْيَلِإ بح للا يأ : لاق
 .اهيف كَل هللا راب

 يرَصَب لإ هللا دري نأ َلاَق ؟َكْيَلِإ بح ِءْيَس يأ :َلاَقَف ىمغألا ىتأق لاق
 و 1 ه يف جس ص ےس ص ص ص ےس ا

 ّبحأ لالا ّىأق : لاق و . ُهَحَسَمَف :ّلاَق يح
 و <

 و

 نم ِداَو اه َناَكَف .اًذَه َدلَوَو ناَذَه جيا دلار ءاَس َيِطْعَأَف  مَتْعلا :لاق ؟َكَْل

 "م واوا رف نیو ییا
 ےس ےس

 رب ري ےس

 دك ٌنيكْسم لُجَر :َلاَقَك « ِهيتْيَعَو ِهِتَروُص يف َصَرْبألا یت نإ 6 د : لاك
 3 ره -

 را ب الإ ميلا يل َعالَب الق « يِرَمَس يف لابا نب ٌتَعَطَقَنا

 لاف . يِرَمَس و هب ُعلبَتأ a و يعم

 رق سالا كردي صَرْبَأ نك نكت ا « َكِرعأ اگ هَ َلاَقَف . ٌةَريِدَك قوقحلا

 :َلاَقَق . رباگ ْنَع ارباگ لالا اده تر وا :لقك؟ للا جَو ا كاما

 .َتْنُك اَم لإ هللا َكَريَصَف ابذاگ تنك ْنِإ

e A eَلثِم ِهْيَلَع َدَرَو ءا لاق ام لث هَ  
 . تنك اَم َلِإ هللا َكريَصَق مَ ًابِذاَك تنك ْنِإ :َلاَقَف . اًذَه لعذر

 دق لیس نباو نيكسم لُجَر :َلاَقَف هتَروص ىف ل ىف ىَمُعَألا ىَنَأَو :لاق

 0 سب سم

 ياب كلش « كي مئه الإ ميلا عالبال يرقص ين انا ب تع
 ج هللا ٌدَرَق ىَمْعَأ ُتْنُك ذق :لاقف . يِرَمَس يف اهب علت اس َكَرَصَي َكْيَلَع دَر

 .هلل ُهَئْذَحَأ اعيش ويلا كدهج
 6 ےس ےس ەھ

 أ الەللاوف . َتْئِش اَم ْعَدَو « َتْعِش ا



 دوال باخ حرت

 "02َكِئَبِحاَص َلَع َطِخَسَو َكْنَع َيِضَر ذم مثيلا اتا َكَلاَم كىيم مآ : َلاَقَ

 .هاجرخا

 .ةيآلا رسمت :ىلوألا

 ٠١[. :تلصف] 4 يل اذه َنَلوُقَيَل :ىَنْعَم ام :ةيناثلا

 .[۷۸ :صصقلا] «ٌىدنع رلع لع مسو آَمَّنِإ َلاَم# :هلوق ىَنْعَم اَم :ةثلاثلا

 .ةَميِظَعلا ريعلا نم ةبيجحلا ةّصقلا هذه يف اَم :ةعبارلا
 م وو ص م م مص ےس



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 باب -۹
 ا ا

 ف املا ام کش مل الج ایم اسھت اع لاَ ي هللا لوق

 ٠۹١١[. :فارعألا] ةيآلا نوکر اع

 داو :هللا يعل بعم مشا لگ میر كَعاوَعَمَتا مع

 ۰« دع اما كلذ شا امور ةكلا

*۸ص) نيبحملا ةضور يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۱)
 E ىِرَلَأ وه #) :یلاعت 2 :("

 ردح كنك E امم الإ ملا ةاههنو اع AE دع فت نب
oدسار ر  

 و و 0000 ايس

 العج ناذللاو ءءاوحو مدآ اهجوزو ةدحاولا سفنلاف [190 _ ۹ ةوايم نوکر

 مدآ نإ :ليق ام كلذ ريغ ىلإ تفتلي الو .امهدالوأ نم نوكرشملا امهاتآ اميف ءاكرش هل

 دلو امكل شيعي نأ امتببحأ نإ :لاقف «سيلبإ امهاتأف ءدلو امه شيعي ال اناك ءاوحو

 .كلذ دعب هب كرشيل نكي ملف «هادهو هابتجا هناحبس هللا نإف ؛العفف «ثراحلا دبع هايمسف

 دلو اه شيعي ال ناكو «سيلبإ اهب فاط ءاوح تدلو امل» :لاق هيي ينلا نع ةرمس نع (۲)

 يحو نم كلذ ناكف «شاعف ثراحلا دبع هتمسف .شيعي هنإف .ثراحلا دبع :هيمس :لاقف

 ٥٤٥(. /۲) مكاحلاو (١7الال مقر) يذمرتلاو )١١/5( دمحأ هجرخأ «هرمأو ناطيشلا

 .(7 57 مقر) ةفيعضلا يف ينابلألا هفعضو

 78١ - ۸١(: ص) ةيظفللا يهانملا مجعم يف هللا هظفح ديز وبأ ركب خيشلا ةليضف لاق (۳)

 امل «بلطملا دبع اشاح «هللا ريغل دبعم مسا لك ميرحت :عامجإلا بتارم يف مزح نبا ىكح

 ديفي ال اذه نكل «بلطملا دبع نبا انأ» :نينح موي هي يلا لوقل «فالخ نم هيف عقو

 مث .ءاشنإلا باب نم ال رابخإلا باب نم وهف ءىضم بسن ةياكح هنأل «هب ديبعتلا زاوج
 .ىواتفلا عومجم يف ةيميت نبا مالكو ءاعدلا ناش يف يباطخلا مالك هافاعو هللا هظفح ركذ



 عورتا باك حرت

 ر
 سیل امانا ءْتَلَمح ْمَدآ اَهاَّشَعَت َن» :ّلاَق ةيآلا ىنعم يف - سابع نبا ِنَعو 1

 لي يرق هَ َنَلَعْجَأال وأ ٍيناَعيِطتل ةن لا ىم اک جرح أ يذلا كبحاص نإ :ٌلاَقَف

 أ ااف « بر a ايفو - ٌتلَعْفَأل و َلَعفالو هش هقشيف يطب م جري

EF RRS Eد ا  
 ومس هم

eَكِلَذَف ؛ِثراحلا َدّبَع هاّيَمَسْف ف دولا تح ایک ردا ا َرَكَذَم ءامشاتاف  

E E E Eا  

 ت .٠

8 
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 .'' (هَيَداَبِع يف نکي ْنَكيو ِهِتَعاَط يف ٌءاَكَرُش *) :لاق د هداف ْنَع حيِحَص ِدَّنَسب هلو

 الأ اَقَمْشأ» :َلاَ الص سيتا نيل :هلوق ىف را د

 .اًمهِرْيَغو ٍديِعَسو نَسَحلا نع ع ُهاَنْعَم ٌركذو «" "«اَناَسْنِإ نكي

 باب

 رم ارس مل العج اًحِلص اَمُهلَتاَء امف :ىلاعت هللا لوق

 نأب مهب ةمعنلا هللا لمكو «دالوألاب مهيلع هللا معنأ نم نأ ةمجرتلا دوصقم

 اوركشي نأ مهيلعف «مهنيد يف اوحلصي نأ كلذ مامتو .مهنادبأ يف نيحلاص مهلعج

 نإف هللا ريغل معنلا اوفيضي وأ «هّللا ريغل مهدالوأ اودّبَعَي ال نأو «هماعنإ ىلع هللا

 .ديحوتلل فانم معنلل نارفك كلذ

 ١775(. /5) هريسفت يف متاح يبأ نبا هجرخأ (۱)

 .(1775 /0) قباسلا عجرملا (۲)

 ١17775(. /0) قباسلا عجرملا (۳)



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 ظ :لئاسُم هيف

 .هللا ربل دّبَعُم مشا لك مير :ىلوألا

 ۰ .ةيآلا سمت :ةيناثلا

 ٠ اهي دص وش وج يف كركلا اذ أ :ةثلاثلا
 منان يوّسلا َتْنبلا لُجَرلِل هللا ةه نأ :ةعبارلا
 .ٍةداَبِعلا يف ِكْرَّملاو ءةَعاَطلا يف ِكْرّشلا نيب ّقْرَلا ٍفَلَّسلا ُرْكِذ :ةسماخلا



 | ديحوتلا باتك حرش

 باي ن٠

2 

 ن توڏي نذل اورذو ا ا لل الآ ليو :َلاَعَت هللا لوق

 ]۱۸۰ و آلا € يلمس ا

 نوكري «-ويلمسأ ن تودي سابع نبا ِنَع مِتاَح يبأ ُنبا ت
 َنوُلخذُي :ٍشَمْعَألا نَعَو .ريزَعلا َنِم ىّرُعلاو «ولإلا َنِم َتآللا اوُمَس :هنعو

 باب

 «-دينمْسَأ ف تودي وود ابي ومما SR ءاس لآ ہیر ىلاعت هللا لوق

 ءامسألا نم هلوسر هل هتبثأ وأ «هسفنل هللا هتبثأ ام تاب ديحوتلا لصأ

 دبعّتلاو ءةليمجلا فراعملاو «ةليلجلا يناعملا نم هيلع توتحا ام ةفرعمو «ىنسحلا

 .اهب هؤاعدو اهب هلل

 نم ءأمسا نيعستو ةعست هلل نإ :لاق ةَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١(

 مقر) ملسمو ٠٤٠١( مقر) يراخبلا هجرخأ «رتولا بحي رتو وهو ءةنجلا لخد اهاصحأ
۷( 

 ال ىنسحلا ءامسألا نإ )١57/١ - ١١۷(: دئاوفلا عئادب يف هللا همحر ميقلا نبا لاقو

 بيغلا ملع يف اهب رثأتسا تافصو ءامسأ ىلاعت هلل نإف .ددعب دحت الو ءرصح تحت لخدت

 لكب كلأسأ» :حيحصلا ثيدحلا يف امك ءلسرم يبن الو برقم كلم اهملعي ال «هدنع

 بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ «كباتك يف هتلزنأ وأ .كسفن هب تيمس «كل وه مسا

 .(...كدنع

 هححصو .(0717/7 مقر) ىلعي وبأو )٥۰۹/۱( مكاحلاو (۳۹۱ /۱) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 ١14(. مقر) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا



 ديحوتلا الا لوقلا

 مساب هيلإ لسوتيلف .هايندو هنيد رومأ نم هبر نم دبعلا هبلطي بلطم لكف
 همساب هلأسيلف قزر لوصحل هاعد نمف .ىنسحلا هللا ءامسأ نم هل بسانم

 روفغلا وفعلا ميركلا ربلا نمحر لا ميحرلا همسابف ةرفغمو ةمحر لوصحلو .قازرلا
 | .كلذ وحنو باوتلا

 كلذو 5 ءاعد هتافصو هئامسأب هوعدي نأ كلذ نم لضفأو

 بولقلا رثأتت ىتح «بولقلا يف اهليصحتو ىنسحلا ءامسألا يناعم راضحتساب
 .فراعملا لجأب ءىلتمتو .اهتايضتقمو اهراثآب

 اتت بولقلا لق ةو لالجلاو 0 ءايريكلاو ةمظعلا ءامسأ الثمف

 .هل ًالالجإو هلل

 اقوشو هلل ةبحم بلقلا ألمت دوجلاو ةمحر لاو ناسحإلاو ريلاو لامجلا ءامسأو

 .اركشو هل ادمحو هل

 اغوا هلل ا بلقلا ألمت ةردقلاو ملعلاو ةمكحلاو زعلا ءامسأو (

EETهدر  

 هلل ةبقارم بلقلا المت ةدهاشملاو ةبقارملاو ةطاحإلاو ةربخلاو ملعلا ءامسأو
 تادارإلاو ةيدرلا راكفألا نع رطاوخلل ةسارحو تانكسلاو تاكرحلا ىف

 ظ > .ةدسافلا

 لك هيلإ ًاتافتلاو هيلإ ًارارطضاو ًاراقتفا بلقلا الع فطللاو ىنغلا ءامسأو
 .لاح لك يف «تقو

 .هتافصو هئامسأب دبعلا ةفرعم ببسب بولقلل لصحت يتلا فراعملا هذهف
 هو اه لكا هلو ليضفا هلو: خا الا قفا دعلا لغ ا ا و
 | .هحورو ديحوتلا حور يهو «هدبعل هللا نم اياطعلا لضفأ

 لماكلا ناميإلاو «صلاخلا ديحوتلا باب هل حتفنا بابلا اذه هل حتفنا نمو
 .نيدحوملا نم لمكلل الإ لصحي ال يذلا

 .ىلعألا بلطملا اذهل اتا تالا ءامسألا تابثإو



 ديحوتلا باتك حرش

 مظعأ ميظعلا دصقملا اذه يناني هنإف هتافصو هللا ءامسأ يف داحلإلا امأو

 :عاونأ داحل لاو .ةافانم

 .مهعبت نمو ةيمهجلا هلعفت امك ءاهيناعم دحلملا يفني نأ امإ

 .مهريغو ةضفارلا نم ةهبشملا هلعفي امك ءنيقولخملا تافصب اههيبشتب امإو

 نم تاللا اومس ثيح «نوكرشملا هلعفي امك اهب نيقولخملا ةيمستب امإو
 ءىنسحلا هللا ءامسأ نم اه اوقتشاف «نانملا نم ةانمو «زيزعلا نم ىزعلاو «هلإلا
 يمال دج قرت يرو امور وح ما ا

 نعم وأ اظفل :اهدوصقم نع اهب ليملا وه هللا ءامسأ يف داحلإلا ةقيقحف ةقيق

 .ناميإلاو ديحوتلل فانم كلذ لكو .ًافيرحت وأ ؛ًاليوأت وأ ءاحيرصت

 : لئاسم هيف

 ."ءاًشألا ُتاَبْنِإ :ىلوألا

 ءامسأ يه ىلاعت برلا ءامسأ )55/١(: دئاوفلا عئادب يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 نمحرلاف «ةيفصولاو ةيملعلا نيب اهيف يفانت الف ؛هلامك تافص ىلع ةلاد اهنإف «توعنو

 ىلع ًاعبات ىرج «ةفص وه ثيح نمف «هتیفصوو هتيمسا ينانت ال «هفصوو ىلاعت همسا
 ناك الو .ملعلا مسالا دورو لب «عبات ريغ نآرقلا يف درو «مسا وه ثيح نمو هللا مسا

 ال اذهو .كلذك هللا مسا ء ءيجمك «عبات ريغ ًادرفم هئيجم نسح ىلاعت هب اًصتخم مسالا اذه
 اعبات طق ءىجي ملو «ةيهولألا ةفص ىلع لاد هنإف ءهللا مساك نمحرلا ةفص ىلع هتلالد يناني
 ءيجت ال اذههو ءاهوحنو ريصبلاو عيمسلاو ريدقلا ميلعلا فالخب اذهو ءاعوبتم لب «ريغل
 ال ةفصو مسا نمحرلا نأ اهب كل رهظي ةعيدبلا ةتكنلا هذه لمأتف .ةعبات لب ةدرفم هذه

 .ًاعيمج نيرمألاب نآرقلا لامعتسا ءاجو ءرخآلا امهدحأ يفاني
 ىتسحلا هءامسأ نأ :عبارلا :(177-177 /۱) دئاوفلا عئادب يف هللا همر ًاضيأ لاقو
 يفانت اهنإف .دابعلا فاصوأ فالخج ةيملعلا يفاني ال اهب فصولاو .فاصوأو مالعأ :يه



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ظ

 .ىنسح اوك :ةيناثلا

 . ا هئا ءب رْمَألا :ةثلاثلا

 .ىلاعت هفاصوأ فالخب ةصتخملا ةيملعلا اهتفانف ةكرتشم مهفاصوأ نأل «مهتيملع

 ةلالدو «ةقباطملاب ةفصلاو تاذلا ىلع ةلالد :تالالد هل هئامسأ نم مسالا نأ :سماخلا

 .موزللاب ىرخألا ةفصلا ىلع ةلالدو «نمضتلاب امهدحأ ىلع

 ثيح نم رابتعاو تاذلا ثيح نم رابتعا :نارابتعا ال ىنسحلا هءامسأ نأ :سداسلا

 ظ .تافصلا

 نم هيلع قلطي امو «يفيقوت تافصلاو ءامسألا باب نم هيلع قلطي ام نأ :عباسلا

 .ايفيقوت نوكي نأ بجي ال رابخألا
 .لعفلاو ردصملا هنم قتشي نأ زاج هيلع قلطا اذإ مسالا نأ :نماثلا

 .راصتخاب ىهتنا .هتافصو هئامسأ نع ةرداص ىلاعتو كرابت برلا لاعفأ نأ :عساتلا

 ءاصحإ بتارم نايب يف :رشع يناثلا )١/ ٠٦١(: دئاوفلا عئادب يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 :حالفلاو ةاجنلا رادمو ةداعسلا بطق وه اذهو «ةنجلا لخد اهاصحأ نم ىلا هئامسأ

 ةبترملا .اهولدمو اهيناعم مهف :ةيناثلا ةبترملا .اهددعو اهظافلأ ءاصحإ :ىلوألا ةبترملا

 :ناتبترم وهو ¢ هوعداف ىلا ءاسألأ هليو :ىلاعت لاق امك اهب هؤاعد :ةفلاثلا

 هئامسأب الإ هيلع ىنثي الف ءةلاأسمو بلط ءاعد :ةيناثلاو .ةدابعو ءانث ءاعد :امهادحإ

 اي وأ .ءيش اي وأ .دوجوم اي :لاقي الف ءاهب الإ لأسي ال كلذكو «ىلعلا هتافصو ىنسحلا

 تيوتا الل ا نيك ساب براظم لك ل ا لا .ىنمحراو يل رفغا تاذ

 :ئهتنا .مسالا كلذب هيلإ السوتم لئاسلا نوكيف

 كتمح رب مويق اي يح اي» ::لاق رمأ هبرك اذإ ناك هنأ ةا هللا لوسر نع درو دقو

 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو (7074 مقر) يذمرتلا هجرخأ (ثيغتسأ

 عيدب «نانملا تنأ الإ هلإ ال ءدمحلا كل نأب كلأسأ ينإ مهللا» :ِِكَي لوقي ناكو ۷۷٠

 هجام نباو ١595( مقر) دواد وبأ هجرخأ «ماركإلاو لالجلا اذ اي ءضرألاو تاومسلا
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 هرغا 5 مارس م و ا

 .نيدحلملا نيلهاحخلا نم ضّراع نَم كرت :ةعبارلا

 ف دا إلا رس :ةسماخلا

 اا دغ داملا

 26 ډل ډ#

 «ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوظلأ» :يَي لوقي ناكو (۱۲۹۸ مقر) يئاسنلاو ۳۸١۸( مقر)

 هححصو ٤۹۸ - ٤۹٩( /۱) مكاحلاو (۱۷۷ )٤/ دمحأو (7075 مقر) يذمرتلا هجرخأ

 ١56٠(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو يهذلا هقفاوو

 وه هئامسأ يف داحلإلاو :(159- )١748/١ دئاوفلا عئادب يف هللا همحر ميقلا نبا لاق )١(

 هيلع لدي امك «ليملا نم ذوخأم وهو ءاهل تباثلا قحلا نع اهيناعمو اهقئاقحبو اهب لودعلا
 هنمو .طسولا نع لام دق يذلا «ربقلا بناج يف قشلا وهو دحللا هنمف (د ح ل) هتدام

 قحلا نع لئاملا :دحلملا :تيكسلا نبا لاق .لطابلا ىلإ قحلا نع لئاملا :نيدلا يف دحلملا

 :عاونأ ىلاعت هئامسأ يف داحلإلاو .هنم سيل ام هيف لخدملا

 .زيزعلا نم ىزعلاو «ةيحلإلا نم تاللا مهتيمستك ءاهب مانصألا يمسي نأ :اهدحأ

 ...ابأ هل ىراصنلا ةيمستك «هلالجب قيلي ال اب هتيمست :يناثلا

 .ريقف هنإ :دوهيلا ثبخأ لوقك صئاقنلا نم سدقتيو هنع ىلاعتي امب هفصو :اهثلاثو

 ةيمهجلا نم لوقي نم لوقك ءاهقئاقح دحجو اهيناعم نع ءامسألا ليطعت :اهعبارو

 .يناعم الو تافص نمضتت ال ةدرجم ظافلأ اهنإ :مهعابتأو

 اصح ىا رك الغ نرمال رافع فا لا قلع تافضي هتافض هت ؟اهييفاككو

 .خسنلا ضعب نم طقس (۲)



PDا ل ةيدسلا لوذلا  

 باب 0١

 هللا ىلع مالسلا :لاّقي ال

 :5 :لاق - ُهلَع هللا َيِضَر - ٍدوُعْسَم نبا ِنَع خيجصلا يف °

 الف َلَع ُمالَّسلا داَبِع ْنِم هللا لع ُمالَّسلا :اَنَلَق ٍةالَّصلا يف كي

 . «مالسلا وه هللا نإ هللا ىلَع ماسلا اولوقت ال١ : 4 بنا

 واقل كربلا قبلا

 و أ :ةيناثلا

Cs ع E 
Cc: 

0۹1 
 س

 باب
 هللا ىلع مالسلا لاقي ال

 مالسلا ىلاعت وهف «مالسلا وه هللا نإف» :هلوقب ىنعملا اذه يب نيب دقو

 نم هدابعل مّلسملا وهو .هل هقلخ نم دحأ ةلئامم نعو ءصقنو بيع لك نم ماسلا

 لب .هوعفنيف هعفن اوغلبي نلو «هورضيف هرض اوغلبي نل دابعلاف «تايلبلاو تافآلا

 .ديمحلا ىنغلا وهو e - يف هيلإ نوجاتحما .هيلإ ءارقفلا مه

 )١( ؟ مقر) ملسمو 0( مقر) يراخبلا هجرخأ ١[(.

 رفغتسا ةبوتكملا ةالصلا نم فرصنا اذإ ب ينلا ناك :لاق هنع هللا يضر نابوث نعو

 «ماركإلاو لالحلا اذ اي تكرابت .مالسلا كنمو .مالسلا تنأ مهللا» :لوقي مث اتال

 مقر) ملسم هجرخأ ١ ((.



 ED ديحوتلا باتك حرش

 .هلل ٌحْلصَت ال اأ :ةغلاثلا
 .َكِلَّذ يف ٌةّلِعلا :ةعبارلا

 .هلل ُحْلضَت يلا هيجل ُُهُميِلْعَت :ةسماخلا
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ODديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا  

 باي 7

 تنش نإ رفا ملا لوق
 هللا :ْمُكُدَحَأ لقي ال» :َلاَق خي هللا َلوُسَر َّنَأ «ةَرْيَرُ بأ نَع حبحّصلا يف

 . رخال لَن شل مزيل تضعي نإ يننعذ مَ تنو َتْنِش ْنِإ يل ِْفْغا

 هت <

 . ”(ةاطغأ ۶ ميش ُهَمَظاَعَتيال هللا َنِإَف ءةبْعَرلا مُظَعيَلو « :مِلسْي و

 باب

 تئش نإ يل رفغا مهللا :لوق

 ةمحرلا لاؤسك :ةينيدلا بلاطملاف «هتدارإو هللا ةئيشمب تناك نإو اهلك رومألا

 دق «كلذ عباوتو قزرلاو ةيفاعلا لاؤسك :نيدلا ىلع ةنيعملا ةيويندلا بلاطملاو «ةرفغملاو

 .اهحمو ةيدوبعلا نيع بلطلا اغ ام اجب ايل الا هيو قه افاست نأ دنعلا أ

 رومأم هنأل «ةئيشملاب قيلعت هيف سيل يذلا «مزاجلا بلطلاب الإ كلذ متي الو
 .ءيش همظاعتي ال ىلاعت هللاو «هيف ررض ال ضح ريخ وهو «هب

 ققحتي ال يتلا ةنيعملا بلاطملا ضعب لاؤس نيبو اذه نيب قرفلا رهظي اذهبو
 .هقلعيو «هبر لاسي دبعلاف .دبعلل ريخ اهوصح نأ مزجي الو ءاهتعفنمو اهتحلصم
 ةايحلا تناك اذإ ىنيحأ مهللا» روثأملا ءاعدلاك «نيرمألا حلصأ هل هبر رايتخا ىلع

 .“' ةراختسالا ءاعدكو ."”«يل ًاريخ ةافولا تملع اذإ ينفوتو «يل ًاريخ

 )١( مقر) ملسمو (1۳۳۹ مقر) يراخبلا هجرخأ ۲۹۷۹/٩(.

 )۲( مقر) ملسم هجرخأ 86/55719(.

 .(5189 مقر) ملسمو 0517/١( مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(۷۳۹۰ مقر) يراخبلا هجرخآ )٤(



 MD ديخوتلا باك عرش

 .ِءاَعَدلا يف ِاَنْعيْسالا نَع هلا :ىلوألا

 .َكِلَذ يف ِةَلِعلا نايب :ةيناثلا

 .«ةأسلا مِزْعَيِلا :ُهَلْوَق :ةثلاثلا

 ةَ ماظعإ :ةعبارلا

 .رمألا ادي ليلْعَتلا :ةسماخلا

 اهعفن مولعملا ةعفانلا رومألا بلط نيب عيدبلا فيطللا قرفلا اذه مهفاف

 ال ىتلا رومألا بلط نيبو ءاهقلعي الو اهبلطب مزجي يعاذلا نأو ءاهررض مدعو

 ىلع اهقلعي يعادلاف .اهررض ىلع اهعفن ناحجر الو ءاهبقاوع نع دبعلا يردي
 .افطلو ةمحر و ةردقو املع ءيش لكب طاحأ يذلا هبر رايتخا



aديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا 1  

 باب

 يتمأو يدبع :لقيال

 يطأ :ْمُكُدَحَأ لَم ال» اقل هللا َلوُسَو نأ ةَرْيَرُه بأ ْنَع حبِحّصلا يف
 :لقيلو «يتَمأو يب : لقي الو ءيالوّمو يِديَس :لقيلو كبَر ءىِضو ءَكّبَر

 ظ ."”(يِمالُغو «يتاتفو ياتف

 . .يتَمأو يِدْبَع :ٍلْوَ ْنَع ٌىَهْنلا :ىلوألا

 .َكيَر يطأ :هل لاقي الو ءَ :دّيَسل ٌدبعلا لوفي ال :ةيناثلا

 ٠ .يِمالغو ٍتاَتَقو َّياَنَق :َلْوَق لوألا ُميِلْعَت :ةثلاثلا

 .يالوَمو يِدّيَس :َلْوَق يناثلا ُجيِلْعَت :ةعبارلا
 .ٍظاَمْلآلا يف ىَّنَح ءِديِحْوَّتلا ٌقيِقحَت َوُهو دارم ُهيِنَتلا :ةسماخلا

 باب

 يتمأو يدبع لقيال
 ياتف ىلإ ىتمأو يدبع لوق نع دبعلا لدعي نأ بابحتسالا هجو ىلع اذهو

 ءامارح سيلو .ديعب هجو ىلع ولو ءروذختو ماهيإ هيف يذلا ظفللا نع اظفحت .يتاتفو

 يف بدألا نإف .هجوب اروذحم مهوت ال ىتلا «ةبيطلا ظافلألاب ظفحتلا لامك بدألا امنإو

 .ماقملا اذهب سمأ يه يتلا ظافلألا هذه اصوصحخ ءصالخإلا لامك ىلع ليلد ظافلألا

 )١( ملسمو (؟5007 مقر) يراخبلا هجرخأ )۲۲٤۹(.



 GD ديحوتلا باتك حرش

 باب 4
 ٍ سمس سال وه د تا وو

 هللاب لاس نم دري ال

esاي . ىف د 7 ور اق “لا ق ا ر  

 لإ عش نقر ری ات نکو نیا ۵ار تتشا نکو رضاه

 ق نأ اور ىَتَح ل اوُعْداَف نوفاك م اوذجت 1 ناف ةوُئِفاَكَف ًاقوُرْعَم

 ظ .حيِحَص لتس ُيِئاَسْنلاو داد وبأ ُهاَوَر .""ةوُمأَقاَك

 باب
 هللا لأس نم دري ال

 ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال باب

 ةجاحم دحأ ناسنإلا ىلع ىلدأ اذإ هنأو :لوئسملل باطخ لوألا بابلا

 قحل اًميظعتو امارتحا هبيجي نأ .هللاب لاؤسلا وهو .لئاسولا مظعأب هيلإ لسوتو
 .مظعألا ببسلا اذهب ىلدأ ثيح .هيخأ قحل ءادأو .هّللا

 نأو .هتافصو هللا ءامسأ مرتحي نأ هيلع نأو :لئاسلل باطخ يناثلا بابلاو

 بلاطملا مهأ الإ ههجوب لأسي ال لب .هللا هجوب ةيويندلا بلاطملا نم ائيش لأسي ال

 ىلإ رظنلاو «برلا اضرو «ميقملا ميعنلا نم اهيف اب ةنحلا يهو .دصاقملا مظعأو
 .هللا هجوب لأسي يذلا وه ىنسألا بلطملا اذهف .هباطخب ذذلتلاو «ميركلا ههجو

 هنإف هبر نم الإ اهلأسي ال دبعلا ناك نإو ةئيندلا رومألاو ةيويندلا بلاطلا امأو

 .ههجوب لأسيال

 مكاحلاو ( ٩4 1۸ /۲) دمحأو 6 مقر ۲ )٥/ يئاسنلاو ۲ مقر) دواد وبآ هجرخأ (۱)

 ٠٠۲١(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو (۲۰۷) دراوملا يف امك نابح نباو )۱/ ٤۱۲(



wm ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا 

 :لئاسم هيف

 .هللاب ٌداَعَتْسا ِنَم َةَداَعِإ :ىلوألا

 اب لَ نم ءاطغإ :ةيناثلا

 .ةّوعَدلا ةباجإ :ةثلاثلا

 e :ةعبارلا

 دقي ْنَ ةَقاَكُم َءاَعَدلا نأ :ةسماخلا

 دق ْمُكَنَأ اوَرَت ىتح» هلق :ةسداسلا

 ان #

 ف ينابلألا ححصو ۰ /١)دمحأو 0٠( ودجر د

 Yor)„ مقر) ةحيحصلا



 GW ديحوتلا باتك حرش

2007 
 ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال

2 

 وجوب لا ال» : 4 هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق رباَج ْنَع هاَوَر حا الإ هللا هح

 .ٍبِلاَطَلا ة ياع الإ هللا ey قيقا

 يف ينابلألا هفعضو (۱۹۹ )٤/ ىربكلا يف يقهيبلاو ١717( مقر) دواد وبأ هجرخأ )١(

 10١(. مقر) عماجلا فيعض



GWاعمال اعل > |  laaهع  

 باب
 (وللا) يف ءاج ام

 (اتهده اليف ام *یَس رمألا َّنِم اَنل َنك ول َنوُلوُمَب :یّلاَعَت هللا لوقو
 ةيآلا 4 أُم ام اًوُعاَلمأ ول اودع یرغل ا ت را :ِهِلْوَقو ٠١[ ٤:نارمع لآ]
 .[۱۹۸:نارمع لآ]

 كَمْ ام ىلع ضرخا» :َلاَق لي هلا َلوُسَر ن َةَرْيَرُه يا ْنَع حصلا يف

 سو لَك ُتْلَعَق يآ وَ : لقت الق ٌءْيَم َكَباصأ ¿ و ن رجم الو هللب ْنعَمْساو

 0 0 اَرَدَق : لك ْنِكَلو ؛اڏگو اَذَك

 باب
 وللا يف ءاجام

 .دومحمو مومذم : :نيمسق ىلع عقت  «ول» ةظفلل دبعلا لامعتسا نأ ملعا

 ذك تل يآ ول لوي ی ال رما هلع أ هم عب ناک مولا ا

 :نيروذحم هيف نأل «ناطيشلا لمع نم اذهف ءاذك ناكل

 هل يغبني يذلا «نزحلاو طخسلاو مدنلا باب هيلع حتفت اهنأ :امهدحأ
 ظ .عفن اهيف سیلو «هقالغإ

 اهلك رومألا 00 .هردق ىلعو هللا ىلع بدأ ءوس كلذ يف نأ : يناثلا

 نم دبالف رومألا نم عقو امو .هردقو هللا ءاضقب اهليلجو اهقيقد ثداوحلاو
 .اذك ناك اذك تلعف ول وأ ءاذك ناك ول :هلوق يف نأكف .هدر نكمي الو .هعوقو

 .هردقو هللا ءاضقب ناميإ فعض عونو ضارتعا عون

(Y4 ملسم هجرخأ (مقر )١( 



 ديحوتلا باتك حرش

hh 95َناَرْمِع لآ يٍ . 

 ءى َكَباَصَأ د ل :ِلْوَك ْنَع حيِرَصلا ُيِّا :ةيناثلا
 ب مَ

 .ٍناَطْيَّشلا َلَمَع حتي في كلذ نأب ب ةَلَأسملا ليِلْعَت : ةثلاثلا

 .ٍنَسْحْلا مالگلا لإ داشرإلا :ةعبارلا

 .هللاب البنا ا ااا :ةسماخلا

 .ٌرْجَعلا َوُهو كلذ ّدِض ْنَع ُيهْنلا :ةسداسلا

 الإ ديحوت الو ناميإ دبعلل متي ال نيروذحملا نيرمألا نيذه نأ بير الو
 ول» :ِةْكَي هلوقك .ريخلل اينمت دبعلا اهوقي نإف كلذ نم دومحملا امأو .امهكرتب
 يف هلوقو .'«ةرمعلاب تللهألو يدها تقس ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا
 ."«نالف لمع لثم هيف تلمعل نالف لام لثم يل نأ ولد :ريخلا ينمتملا لجرلا
 .رضخلا عم هتصق يف يأ ' ""«امهأبن نم انيلع هللا صقل ىسوم يخأ ربص ولو

 وهف رشلل ًاينمتم اهلاق اذإف .دومحم وهف ريخلل اينمتم اهاق اذإ (ول) نأ امكو
 .اهيلع لماحلا لاحلا بسحب نوكت (ول) لامعتساف .مومذم

 ناك رشلا ينمت وأ ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا فعضو نزحلاو رجضلا اهيلع لمح نإ (
 لعج اذهو ءًادومحم ناك ميلعتلاو داشرإلاو ريخلا يف ةبغرلا اهيلع لمح نإو . امف

 .نيرمألل ةلمتحم ةمجرتلا فنصملا

 ۱۲۱١ ١51٠(. مقر) ملسمو ١10١556٠065( مقر) يراخبلا هجرخأ (۱)

 *A). مقر) ملسمو T۱) مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)



VDديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا  

 باب

 حيرلا بس نع يِهّنلا
o Eومس رعب  

 وبسم ال» :لاق يي هللا E هنع هللا َيِضَر - نمت اا

 ها وله رخ (غ كلان نإ مهلا :اولوقف ّن ا ميار اذِإَق «َحِبَرلا

 ا زم رَ ن كب ُةوُعَتو وپ تَرَ ام حو اه ام رتو

 ۰ .ئذمرلا هححَص 7 “هوب ترا ام ر

 حيرلا بس نع يهنلا

 نان د ا اه باسلاف هريخستو هللا ريبدتب ةر ةفوَصُم حيرلا نإف .يآرلاو

 ناكل ابلاغ هبلق يف ىنعملا اذه رطخي ال حيرلا بسب ملكتملا نأ الولو .اهفرص نم

 )١( مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو (1 مقر) يذمرتلا هجرخأ 0/7018.



 كا ديحوتلا باك عرذ

 باب -04

 َنِم اَنَل له توُوُمَي ةه نط حلا رج اب بوُيْطَي# :َلاَعَت هللا لوق
 :هلوقو ١55[ :نارمع لآ] .ةيآلا © لب مَ َرْمَدْلا َّنِإ لَه ىك نِم رمألا قر 7 م ھو ےس . 1 ےس م

 ١[. :حتفلا] ةيآلا © ِعوّسلَأ ريد مولع هول ی رکاب يّياظلا»

 رضي ال ُهَئاَحْبْس ُهّنأِب نَظلا اَذَه َرَسْف» :لوألا ةيآلا يف يف ميقا 0

 هللا ِرَدَقِب نکي 1 م ْمُيَباَصَأ ام نأ مهّنظب َرَسْقو < :ٌلجَمْضَيَ هر ا

pi 

 َنوُكرْمُْلاو َنوُقِفاَنملا ُهَنَظ يِذَلا ِءْوَّسلا ٌنظ َوُه اَّذَهو .هَّلُك نيدلا َلَع ُهَرِهْظُي نو
 امو ةَناَحْبُس وب يلي اَم ِرْيَغ ّنَظ نال ٍ؛ِءْوّسلا َّنَظ اَذَه َناَك انو «حْنَملا ٍةَروُس يف

 .ٍقِداّصلا ِهِدَعَّوو هدو نكح قيل

 تطل

 باب

 4 دهب ّنظ ّقَحْلأ رج هاب روی ىلاعت هللا لوق

 هب هللا ربخأ ام عيمج يف دقتعي ىتح ديحوت الو ناميإ دبعلل متي ال هنأ كلذو

 هتافصو هئامسأ نم هب هللا ريخأ ام لكب هقيدصتو .هلامكو «هتافصو «هئامسآ نم

 «نیدلا رصن نم هب دعو امو «هلعفي هنأو «هب ربخأ ام لكب هقيدصتو .هلامكو

 كلذب بلقلا ةنينامطو «ناميإلا نم اذه داقتعاف «لطابلا لاطبإو «قحلا قاقحإو

 .ناميإلا نم

 نظ ءوس اهنأل «ديحوتلل ةيفانملا ةيلهاجلا نونظ نم هنإف كلذ يفاني نظ لكو
 .ملعأ هللاو «هدعو يف كشو «هربخل بيذكتو هلامكل يفنو «هللاب



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا َ

 6 ٣ ررر © ر هرءوس آه وو ي <
 وأ «قحلا اَهَعَم لِحّمْضَي َةَّرَقَيْسُم هَل اد ق | َلَع َلِطاَبلا ُليِدُي هنأ نَظ ْنَمَف

 ِةَحلاَب ةمكحب هردق نوکی نأ رکنا وأ ة ا سمو

eeكل  enًاورفك لا نط كلذ  

 هءاسأو هللا فرع : هع ! كلك ني اش الو 5 م ا ك

 .هدمكو هِتَمْكِح َبچوُمَو هِتاَفِصو
 هيرب ِهْنَظ نم ُهِرِفْغَتْسَيو هللا ىلإ ْبّنيْلَو اذهب دقتل حصانا ُبيِبَللا رتل

 هاو ل ةمالمو رََقلا لَ اع ةن تَرَ تشتت ْنَم تش لو ىؤَسلا ع

 لاس تنا لَه :كَسْفَت شو ریکتشُمو لقسم ادو اَذَك دوکي نأ يِ ناگ

 ا كلاحإ ال ياق الإو َميِظَع يذ نِ جن اهنِم جنت نِ

 .َناَرْمِع لآ ةيآ رسمت :ىلوألا

 .حتملا ةيآ ريسفت :ةيناثلا

 .ُرَصُحَت ال ٌعاَوْنأ كلَ ناب راَبخإلا :ةثلاثلا

 .ُهَسْفَت َفَرَعو ِتاَفّصلاو َءاَمْسَألا َفَرَع ْنَمَألِإ كلَ ْنِم ُمَلْسَي ال هلأ :ةعبارلا

 246 داع +

 تر فضلا دازلا رصتخم و TTo) _ 14/۳( داعملا داز :رظنا .راصتخاب ميقلا نبا مالك ىهتنأ 22320

 ( .(۲۰۲ - ۱۹۹ص ) هللا



WM E ل ل 

 باب 5

 رخآ لثو مديل َناَك ْوَل يدي َرَمُْع نبا سفت يِذَّلاَو :ّرَمْع نبا َلاَقَو

 لوب لدتا مَ .رَدَقلاب َنِمْؤُي تح ُهْنِم هللا لب ام هللا ليس يف ُهََمْنأ مٿ ءابَهَذ

4 oَء 

 .رخآلا مويلاو «هلسرو هبتكو هتكَئالَمو للاب ےن نموت ؤت نا :ناريولا» : ر

 هس َوَر کو ورع رّدقلاِب موو

 ناتو و ای ا َلاَق هنأ ٍتِماَّصلا نب َةَداَّبع ْنَعو
oأ  

 كبي نكي [ لأطخأ امو َكَتِطخَيِل نكي 1 كباصأ ام نأ ملغ یت

 5 «ُبتكا : هل لاق مقل هلا لح ام لو نإ : لو ف هنا ل وشر تعم

 يب اي «ةَعاَّسلا موق ىَتَح ِءْىَش لگ َريِداَقَم ُبْتْكا :َلاَق ؟ُبْتْكَأ اًذاَمو ٿر

 (7(ىنم سيلف ءاَذَه ربع ىلع َتاَم نم :لوقي كو هللا لوطا

 ر

 باب

 ردقلا يركنم يف ءاج ام

 .ناميإلا ناكرأ دحأ ردقلاب ناميإلا نأ :ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب تبث دق

 .ةقيقح هللاب نمآ ام هنإف اذهب نمؤي مل نمف «نکي مل اشي م امو «ناک هللا ءاش ام هنأو

 يئاسنلاو )11۳ مقر) يذمرتلاو ۵٥ مقر) دواد وبأو ٨۸( مقر) ملسم هجرخآ )١(

 ٣۳(. مقر) هجام نباو ٤۹۸۷( مقر ۸/۸)

 V۰) مقر) دواد وبأ هجرخأ (۲)



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ظ ` الز

 رَجَف ,ْبتكا :ُهَل لاق ُمَلَقلا َلاَعَت اعلا یتا ا ل وأ نِإ» :دَمحَأل

 “ايلا مب نياك ر اچ ةعالا َْي ف
 هِرْبَح ٍرّدَقلاِب ْنِمْؤُي ل ْنَمَق» : 4 هللا ٌلوُسَر لاق :ٍبْهَو , س 8

 PEE يدوس با رو يسيرا

 ساهم ينو

 يسب PARE بيوع ب

 تينا لاَ ."”هِراَّثلا ٍلْهَأ ْنِم َتْنُكَل اًذَه ِرْبَع َلَع تُم و .ٌكَبيِصيِل نکی :1 كأطخأ
 سور

 قي يع ديكو ا قم عشت لة ١

 ِهِحِبِحَص يف مِكاحل ا اَور ٌحيِحَص ٌتيِدَح . ل يلا نع

 هنآو «ميلع ءيش لكب هللا نأ نمؤنف :ردقلا بتارم عيمجب نمؤن نأ انيلعف

 اهلك رومألا نأو «ةمايقلا موي ىلإ نوكي'امو ناك ام عيمج ظوفحلا حوللا يف بتك

 ىلع دابعلا ربجي مل هللا نأب ملعلا :ردقلاب ناميإلا مامت نمو .هريبدتو هتردقو هقلخب

 ( .مهيصاعمو مهتعاطل نيراتخم مهلعج لب «نوديري ام فالخ

 )١/ ٠١(. ةنجلا لالظ يف ينابلألا هنسحو ٠١١( مقر) مصاع يبأ نباو .(7177/5) دمحأ هجرخأ (۱)

 مصاع يبأ نباو (۷۷ مقر) هجام نباو (571914 مقر) دواد وبأو )٥/ ١187( دمحأ هجرخأ (۲)

 ١١9(. 0657 /۱) ةنجلا لالظ يف ينابلألا هححصو(۲ ٤١ ء١۱۱۱ مقر)



 ديحوتلا باتك حرش

 < مو o 5 ےس ےس

 .ِرَدَقلاَب نالا ضْرف نايب :ىلوألا

 ےس بج ےس ہم .هب نالا يفك نايب :ةيناثلا

 .هب ْنِمْؤُي ل ْنَم لَمَع طاب :ةثلاثلا
 .هب َنِمْؤُي ىَّبَح ٍنايِإلا َمْعَط جت ال ًاَدَحَأ ناب ٌراَبْحِإلا :ةعبارلا

 .هللا ٌقَلَح اَم لوا ُرْكْذ :ةسماخلا

 ةعاسلا كلت : يف ريداقملاب ىَرَج هك :ةسداسلا

2 

 هب ْنِمْؤَي نع هنا رب :ةعباسلا

 .ِءالعلا لاوس ٍةهْبَشلا ِةَلاَزِإ يف ِيفَلَّسلا ةَداَع :ةنماثلا
 وُبَسَت م َكِلَدو (هتهبش ليزي اب ُهوُباَجَأ ءاّلعلا نأ :ةعساتلا م ك 9 هدو م ر ا

26 e 

 ١ َمآلَكلا | رص لس ے۱



VDديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا `  

 باي

 نيروصملا يف ءاج ام

oن < 6  eر  
 : ىلاعت هللا لاق» : هيلي هللا لَوُسَر لاق :لاق - هْنَع هللا يضر - هَر َرْيَرْه يبأ نع

 م

 #o چ مو 6 9 ص

 اقللوا بح اوُقْلْخَيِل وأ فرد اوُقْلَخَيْلَف ءيِقْلَحَك قلم بهذ ْنَم ُمَلْظَأ ْنَمو

 r ةشئاع ْنَع هلو ا .(ةَرعش

 نع الو ."” ا تلڪ َنوُنِياَض َنيِذْلا ةَماَيِقلا َمْوَياَباَذَع سالا ٌدَسَأ» :َلاَق
 لكي هل لعْجي ٍرانلا يف ٍرَوَصُم : ل :ُلوُقَي ل هللا َلوُسَر ُتْحِمَس وس :سابع نبا را وک و 2 ٤

 ا * ےس و رو يف < ساس هت س صل و

 باب

 ظ نيروصملا يف ءاج ام
 .تاينلا يف ادن هلل لعجُي نأ لحي ال هنأ :قباسلا بابلا عورف نم اذهو

 .ديعب هجوب ولو هباشملا دنلاو .لاعفألاو .لاوقألاو

 هيومتو «ةيهلإلا ةقلخلا ىلع بذكو «هللا قلخم هبشت ةيناويحلا روصلا ذاختاف

 .هنع عراشلا رجز كلذلف «ريوزتو

 5١١١(. مقر) ملسمو (5467 مقر) يراخبلا هجرخأ(١)

 .(45) (۲۱۰۷ مقر) ملسمو ٥٩٥٤( مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)

 .نيحيحصلا يف امك زمه الب تبثملا امنيب ؛ةزمهلاب نوئهاضي :ديحوتلا باتك خسن يف
 .امهب ءىرقو زمهت دقو .ةهباشملا :ةاهاضملاو ٠١(: 7/7 ةياهنلا يف هللا همحر ريثألا نبا لاق

 هل ظفللاو 5١٠١١( مقر) ملسمو 5١575( مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)



 ديحوتلا باتك حرش

 مم Ee :اعون م حاولو ر مك و ےس

 5 لاق اق جاها يبأ ْنَع مليو . 0

 الا انف رك هلو A مدت الا ؟ةةكنوللا لوشت هيلع ىِيْتَعَب
 (؟)8-ه س

 . هبل

 .َنيِرَوَصملا يف ٌديِدَشلا ظيلْغَتلا :ىلوألا

 ْنَم ُمَلْظَأ ْنَمو» :ِهِلْوَقِل هللا َْعَم بدألا كرت َوُهو َةَلِعلا ىلع ُهيَِتلا :ةيناثلا
 .(يِّقْلَخحَك ُقْلُحي َبَهَذ

 را ا دارا :هلْوَمِل يهزُجَعو ِهِيَرْدَق ىلع هيبتا :ةثلاثلا

 .ًاَياَذَع يا حيرضتلا :ةعبارلا

 منهج يف وَلا اهي ُبذَُي اسفل روض لك ددي یخ هلا نأ أ :ةسماخلا

 .حورلا اهيف فني نأ ا

 .ُتَدِحَو اَذِإ اهسمطب رم ألا :ةعباسلا

 چ ډي ډم

 يئاسنلاو (94:١١٠مقر) يذمرتلاو ۳۲٣۸( مقر) دواد وبأو (959 مقر) ملسم هجرخأ (۲)

AQ «AA / 4)۲۰۲۹مقر ). 



VDديحوتلا دصاقم ين ديدسلا لوقلا ظ  

 فلحلا ةرثك يف ءاج ام

 .[89:ةدئاملا] ¥ > يتم أ اوطظمحأو # :لاعَت هللا لوقو

 :لوقي 36 هل e :َلاَق - ُهْنَع هللا َيِضَر - َةَرْيَرُه يبأ ْنَع

 اجّرْخَأ "”0بسَكْلِل ةَقَحْم َقعْلسلِل ةَقَفْنَم ٌفِلَلا»

 :هيكرُي الو لا ملعب ال لق لاق 4 هللا َلوْسَو نأ َناَّنَس ْنَعو

 ال ُهَتَعاَضب هللا َلَعَج ٌلُجَرو كيختسممٌلِئاَعو نار طم :ٌميِلآ ٌباَدَع ْمهَلو

 ظ .جيحص يسارا ار "نیوکو الل ځی الو دنيوتيألإ يرش

 باب

 فلحل ا ةرثك يف ءاج ام
 اذهلو «قلاخلل اميظعتو «هيلع فولحملا رمألل اديكأت تعرش اغنإ نيميلا لصأ

 .كرشلا نم هريغب فلحلا ناكو «هللاب الإ فلحي ال نأ بجو
 ميظعتلا اذه مامت نمو .اقداص الإ هللاب فلحي ال نأ ميظعتلا اذه مامت نمو

 وه يذلا ميظعتلا يفانت «فلحلا ةرثكو بذكلاف فلحلا ةرثك نع همسا مرتحي نأ

 ظ .ديحوتلا حور

 )١( مقر) يراخبلا هجرخأ ۸۷ ٠١( مقر) ملسمو ١51١5(.

 لاق .(۲ EET مقر 557 /57) ريبكلا همجعم يف يناربطلا هجرخأ (۲)

 .حيحصلا لاجر هلاجرو ... ةثالثلا يف يناربطلا هاور )٤/ ۸١(. دئاوزلا عمجم يف يميل

 .(0701/7 مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو



 ديحوتلا باتك حرش

 هللا لوسَر لاق :لاق - هنَع هللا َِضَر - ِنْيَصح نب َناَرْمِع ْنَع حيحصلا ينو س ا ا هرم ل م ه س و م ت ٠ ےس
 ا

 0۶ س re هو ا o9 214 ١ ر 21 6 0 وعم م ه٠ هل

 يرذأ الف :َناَرْمِع لاق .(ْمُجسولَي َنيِذلا مث مولي َنيِذلا مث ءينرق يِمأ ُرْبَحس١ : #

 ٍے وو ے2 رە ەە( 22 مەل ° .ه2م6ل .هه e رک
 .نودهشتسي الو نودهشي اَموق مكدعب نإ مث» ؟اثالث وأ ٍنيبرم هنرق دعب رکذا
 )١( رب sg gr < و ور ب کوو ا
 . «نَمسلا مهيف رهظَيو «نوفوي الو نورذنَيو ,نوئمتؤي الو نونوخيو

o 7 ۰هو 5 2 6 م 0 7 £  
 متولي َنيِذلا مث ءينرق سانلا ريخ » :لاق هيي ّيبنلا نأ دوعسَم نبا نع هيفو

 1 (هتداهش هنيميو «هنيِمي مهدح ةداهش قبسن موق َءيجڪ مث ,معولي نيد 0 ا

 ."”ٌراَغِص نحو ِدْهَعلاو ٍةَداَهّشلا ىلع اَنَتوُبِرْضَي اوُناَك١ :ميِهاَرْبِإ لاقو

 .ناّيألا ظفحب ةَّيصّولا :ىلوألا هب مك 007
 .ةكرلل ةقحمت .ةعلسلل ةقفنم فلخلا نأب ٌراَبخإلا :ةيناثلا ا و 577 م 2 € 5 مو.

 2 ے2 رج 6 ص 4 ےب ب و ص 5

 .هنيويب الإ يرَتشَي الو هِنيِمّيب الإ عيبي ال ْنَميِف ديدشلا َديِعَولا :ةثلاثلا
 ت ت رس م مر ر £ 2 6 5

 .يعاذلا ِةْلِق َّعَم مُظْعَي َبنذلا نأ ىلع هيبنتلا :ةعبارلا
 ١ 4 826سم .و 2 و نس ےس "1 8 0 1

 و PEE ظوص ر وق ٤ .PEON 2 ت و ر اس و ےک 5

 .مُهَدَعَب ثدح ام ركذو .ةعبرالا وا .ةيالثلا ِنوُرَملا ىلع ال هوان :ةسداسلا

 7 ور 2 6 2 در سا 7 و ©«

 :نوديشتس الو لودهشي َنيِذْلا مد :ةعباسلا

 .لهعلاو ةداهشلا ىلع َراغصلا نوب رضي ٍيفلَّسلا نوك :ةنماثلا هس ني كاس رک 7 9 122 3 هے 5

 ۲٥۳١(. مقر) ملسمو )°10۰ مقر) يراخبلا هجرخأ(١)

 ۲٠٥۳۳(. مقر) ملسمو ١5567( مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)

 )5١1١(. (506177 مقر) ملسمو ۲٦٥۲( مقر) يراخبلا هجرخأ (۳)

 .تاداهشلاو دهعلا نع ناملغ نحنو اننوهني اوناك :ملسم دنع هظفلو



 8 ا
 اک هيبن

 ص هه +
 ےک ےک يي يص#

 د ةمذو هللا ةمذ يف ءاج ام

4 
 دعب نميألأ اوضقنل الو متدهلع اذإ هللا دهب ًاوفوأو# :ىلاَعَت هللا لوقو  ag eسرس هل رر  atير 0 2 د ل 2011 7

 .[91:لحنلا] .ةيآلا # اه ريكحوت
 س ەگ نم را م8 هم ساء < د وو 50 . 4/07 <

 هاصوأ ةيرس وأ شيج ىلع اًريمأ َرّمَأ اذإ يي هللا لوُسَر ناك :لاق َةَدْيَرِب نع
 ها ليبس يف هللا مشسإب اوزغا» :لاقف ءاَرْيخ َنيِمِلْسملا َنِم ُهَعَم ْنَمو هللا ىَوَقَتب a E 4 ( ١ ل 5 ص سرس © ےس 5 ےس
 28 قوة رس وويو م هر < 2 Pt 0 | ت م و 0

 اَذِإَو ءاَديِلَو اولتقت الو ءاولثمت الو ءاوُردْغَت لَو اوّلْعَت الَو اوُرْغا .هللاب َرَمَك ْنَم اولِتاَق
Erد  iI,4 هولا م  (o 2S07 و 7 ص 2 وو٣ ۰ ۾  

 كوباَجأ اَم نهتياف لالخ وأ لاصخ ثالث ىلإ ْمِهْعْداَف «نيكرشملا َنِم كّودَع َتيِقَل
 ْمُهَعدا مث يهم لفات َكوُباَجَأ ْنَِك مالشإلا ىلإ مُهَعْذا مت مُهّْنَع ّفُكَو ْمُهّْنِم لقا ت

 ام ْمُهّلَف كلذ اولَعَف نإ مم مُهرِيْخَأو ءَنيَرجاهملا راد ىلإ ْمِهِراَد ْنِم ٍلوَحتلا ىلإ ر وب < ةر ها نوچ م ٤ ت مے 5 سا هو م س هو م 01
 مَآ مُهريخَأف اهنِم اولَوحَتَي نأ اوبأ ْنِإَف َنيِرِجاَهملا ىلع ام ْمُهْيَلَعو َنيِرِجاَهُملِل ٤ ه > س6 و مهره هر ٠ 2. 5 0000 سو هوك ص م

 باب

 هيبن ةمذو هللا ةمذ يف ءاجام

 ىشخي يتلا لاوحألل ضرعتلا نم رذحلاو دعبلا ةمجرتلا هذه نم دوصقملا
 ةمذو هللا ةمذ نيدهاعملا ءادعألل لعجي امدعب اهب لالخإلاو دوهعلا ضقن اهنم
 هللا ةمذل نيملسملا نم اكاهتنا ناك لاخلا هذه يف ضقنلا عقو ىتم هنإف .هلوسر
 .ِةللَع هيلع هّبن امك «نيتدسفملا ريكأل اباكتراو هللا ميظعتل اكرتو «هيبن ةمذو

 ءافولا نإف «هب رافكلل ديهزتو مالسإلاو نيدلل نيوهت اضيأ كلذ يفو
 ءادعألل ةيعادلا مالسإلا نساحم نم قيثاوملا ظلغأب ةدكؤملا ًاصوصخ دوهعلاب
 ار عو لآ لا



 AD ديحوتلا باتك حرش

 ٍةَميِنَعلا يف ْمُش ُنوُكَي الو ءىلاعت هلا مك مه ي يرْخي «َنيولْسمْلا ٍباَرْعَأَك َنوُنوُكَي

 مش ناف ہت ةيزجلا مهنأساَق اوَبَأ ْمُه ْنِإَ نسل َعَم م اوُدِهاَجُع نأ الإ ىس ِءْيَملاَو

 َتْرَصاَح اَذِإَو .ْمُهلتاَكَو هللاب ْنِعَتْساَف اوب ْمُه نِ ْمُهْنَع ٌفُكو ْمُهْنِم لقا َكوُباَجَأ

 ين َةَمْذَو هلل ا هللا مذ مه َلَعَجت نأ َكوُداَرَأَف نصح َلْهَأ

 مُكِباَحْضَ ةَ مَ اورو ن موك قاحضأ قو كتلو مف لا نك

 ْمُهِْت نأ َكوُداَرأَت نصح َلْهَأ ت ٌرَصاَح اذ .هّيَن ةَمِذَو هللا َةَمْذ اوُرِفْحت ْنَأ ْنِم ُنَوْهَ

 آل َتَنَِف .َكِْكُح لع مهرن ْنِكَلَو هللا مكُح ىلع ْمُهُلِرُْ الق هللا مكُح ىلع

 لق ارز "9 اولا فخ ف وعلا ىرلت

 : لئاسم هيف

 .ٌنيملسملا مدو هست َةَمْدَو هللا ةكذ كك E ىلوألا
 ياويل ۱ ۱ا

 ا

 تے ےس

 .ارطخ نيرُم ألا لقا َلِإ داس رإلا :ةيناثلا

 .«هللا لیس يف هللا يشي اوزغا» :ُهَلْوَق :ةثلاثلا

 .«هللب َرَمَك ْنَم اوُلَتاَق» :ه هلْوَق وق :ةعبارلا

 .«ْمُهلِتاَكو ۾ هللاَي نعتسا :ُهلْوَق :ةسماخلا

 .ءاَلُعلا مكحو هللا مك ن َقْدَملا :ةسداسلا

 قش يارب ىرنخأل قش وجعا نج مكب ياحشلا زك ين :ةعباسلا

 تسلا

 .(۱۷۳۱ مقر) ملسم هجرخأ (۱)



Sogo 
 ر ذآ

 7 َيِضَر - هللا دبع نب بدنج ْنَع
 لع ىلاي يذلا اَذ ْنَم :لَجَو زَع هللا َلاَقَف نالفل هللا ٌرِفْغَي ال هللاَو :لُجَر 2# 3 1 م ےہ تے ھو as 2 «2 ver N م

 ش 0 ا ا ا د © رى روم 0 د 1 9 92 ري 06 ° م ا
 .ملسم هور " (َكَلَمَع تطَبحأَو هل تْرْمَع دق نإ ؟نالفل َرِفَغا

 : 1 ص و

A 

 باب
 هللا ىلع ماسقإلا

 هقلخ ىلع هللاب عفشتسي ال بابو
 .ديحوتلل فانم وهو «هللا قح يف بدألا ءوس نم نارمألا ناذهو

 ىلع لالدإلاو سفنلاب بجعلا باب نم بلاغلا يف وهف هللا ىلع ماسقإلا امأ
 .هلك كلذ نم ملسي ىتح ناميإلا متي الو .هعم بدألا ءوسو هللا

 ىلإ هب لّسَوَتُي نأ نم انأش مظعأ ىلاعت وهف هقلخ ىلع هللاب عافشتسالا امأو

 بدألا ءوس نم كلذو «هيلإ لّسوتملا ةبتر نود ابلاغ هب لّسوتملا ةبتر نأل «هقلخ
 .هنوفاخي مهلكو «هنذإب الإ هدنع نوعفشي ال ءاعفشلا نإف «هكرت نيعتيف هللا عم

 هل تعضخ يذلا ميظعلا ريبكلا وهو .عفاشلا وه لعجيف رمألا سكعي فيكف

 .اهرسأب تانئاكلا هل تلذو «باقرلا

 .((2 ١ مقر) ملسم هجرخآ (۱)

 .((4 4١ مقر) دواد وبأ هجرخأ (۲)



 كلذ لد ك ذا :ةثلاثلا

 ها ىلإ "يب يما ا وا

 هيل ِروُمألا وَرْكأ ْنِم َوُه بسب هَل رفغي ْدَق َلُجَدلا ن :ةسماخلا

 ملكتيل لجرلا نإ» :ب هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ثراحلا نب لالب نعف )١(

 موي ىلإ هناوضر اهب هل هللا بتكيف تغلب ام غلبت نأ نظي ام ىلاعت هللا ناوضر نم ةملكلاب

 هللا بتكيف تغلب ام غلبت نأ نظي ام هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإو .ةمايقلا

 (؟9١7 مقر) يذمرتلاو ٤٨۹٩( /۳) دمحأ مامإلا هجرخأ «ةمايقلا موي ىلإ هطخس اهب هيلع

 ينابلألا هححصو .يهذلا هقفاوو هححصو )١/ ٤٤( مكاحلاو ۳۹۷١( مقر) هجام نباو

 ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» :ةريره يبأ نع ةياور ينو ©2848 مقر) عماجلا حيحص يف

 مكاحلاو (5714 مقر) يذمرتلا هجرخأ «رانلا يف افيرخ نيعبس اهب يوه اًمسأب هب یری ال
 ١114(. مقر) عماجلا حيحص يف ينابلألا اذكو .يهذلا هقفاوو هححصو )٤/ ٥۹۷(



GADديحوتلا دصاقم يدنا لوقلا  

 باس - 4

 هقلَخ ىلع هللاب عَفْشتسيال

 :لاقق 8 يبل لِ رع اج :َلاَق - ُهْنَع هللا يضر - م نب رْيَبَج نع

eال ٍقْسَتْساَف «ُلاَوْمَأْلا ٍتَكَلَمو «لايعلا َعاَجو شالا تم :هلل  
 9 ےس

 ! هللا ناخشا : 4 يللا ُلاَقَف ا َلَع كبو َكِيَلَع هلل ُعِفَْسَت ان كبَر

 يلا لَ مث ؛ویاکضآ هوجو يف كلذ فرع ىٌح حسب ا ا "!هلا َناَحبش
2 3 

 هب عفش ال نإ كلذ نِ ْمظْعَأ هللا ناش َّنِإ ؟هللا ام يِرْذَنَأ «َكَجيَو» : ل

 اد ا و تیا کدو فا دا لع

 .«ٌكْيلَع هللاب ْعِفْسَتْسَت» :َلاَق ْنَم ىلع هٌراَكْنِإ :ىلوألا
 س ۾ 8 و٠

E 
 ٠

 .ِةَمِلَكلا ِوِذَه ْنِم ِهباَحْصُأ وجو يف فرع ايت هَ هرن :ةيناثلا

 .«هللا لع كب ٌعِفْسَتْسَتا» هل وق هيلع ركذي 1 هنأ :ةثلاثلا

 .«هللا ناخشا رسفت ىلع ةيبنتلا :ةعبارلا
 و

 ا لار اا

 هك د د

 ا نباو ( ۷ مقرر 0) ريبكلا يف يناربطلاو 3 مقر) دواد وبأ هجرخآ (۱)

 )١/ ۲٥١۲(. ةنجلا لالظ يف ينابلألا هفعضو 0٥0 مقر) مصاع



 ديحوتلا باتك حرش

 باب.

 كرَشلا َقرُط هدسو ديحوتلا ىمحإا يب يبنلا ةَياَمح يف ءاج ام

 ينَب ِدْفَو يف ٌتْقَلَطْنا :َلاَق ٠ - ُهْنَع هللا َيِضَر - ٍريخَّشلا نب هللا ِدْيَع ْنَع
 .«لاَعَتَو كرات هلا کلا : لاف اديس تأ انك هک هلل لوسر لإ ریا سس 6ع

4 o 

 گلف ٍضْعَب وأ گلوب اولوق» :َلاَمَق ؛ًالْوَط اَتُمَظْعأَو الْضَم اًنْلَصفَأَو :اَنَلَق

 .ِديَج لس دوا بأ هاَوَر ”«ُناَطْيَشلا ْمُكَتَيِرْجَتْسَي ل

 باب

 ديحوتلا ىمح ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام

 كرشلا قرط هدسو

 متي ال ديحوتلا نإف «ماقملاب امامتها فنصملا اهداعأو ةمجرتلا هذه ريظن مدقت

 نيب قرفلاو «كرشلا ىلإ ةيضفملا قرطلا عيمج بانتجاب الإ نصحي الو ظفحي الو

 هتيامح هيف بابلا اذهو «ةيلعفلا قرطلا دسب ديحوتلا ةيامح هيف لوألا نأ :نيبابلا

 هنم ىشخي يذلا ولغلا ىلإ يضفي لوق لكف .لاوقألاب ظفحتلاو بداتلاب هدسو

 .هكرتب الإ ديحوتلا متي الو «هبانتجا نيعتي هنإف ءكرشلا يف عوقولا

 تاققحمو هتالمكمو «هناكرأو «هطورشب مايقلاب ديحوتلا مات نأ لصاحلاو

 .ًاداقتعاو ةدارإو العفو ًالوق ءانطابو ارهاظ هتاصقنمو هضقاون بانتجابو

 .كلذ حضوي ام ليصافتلا نم ىضم دقو

 مقر) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو )١5/4( دحاأو (5 مقر) دواد وبأ هجرخأ(١1)

5). 



GADيع رتلا اعم يالا لوشن  

 £ وهم وع حض هاس ال

 : نأ « - هنع هللا َيِضَر - سا نعو
 م 0

 آلَ بلقب اولو اا کھ ای :ٌلاَقف ءاَنِديَس : نباو اًنَدَيَسَو ءانريخ

 قوق وعر ْنَأ ُبِحَأ ام هُلوُسَرَو هللا ُدْبَع دمحم ان ُناَطْيّشلا منيه
 N . جَو رَ هللا يرن يلا يت زنم

 ؛َلِئاَسُم هيف
 .ٌولغلا رم سالا ريذح :ىلوألا

 .«اًنديَس َتْنَأ١ :هَل ليق ْنَم لوشي نأ نأ يغب ر ام :ةيناثلا
 - 3 1 مد هوه ر ه5 و كسل ہہ ےک 7

 .قحلا الإ اول وقي 1 ممّا َعَم 'ناطيشلا مكنيرجتسي الَو» :ُهَلْوَق :ةثلاثلا
 مع لس

 .(يِتَلْْنَم قو ِنوُعَفْرَت نا ٌثحأ ام: لوق :ةعبارلا
1 6 

 4 25 ەم

 )١( دمحأو (۱۰۰۷۸ مقر ۷۰ /5) ىربكلا هننس يف يئاسنلا هجرخأ )۳/ ۱٥۳ ١ ۲٤١(.



 GAD ديحوتلا باتك حرش

 باب

 كيم ٌضْرألاَو رده ىح هلا اورد امو » :َلاَعَت هللا لوق يف ءاج ام

 .[+1/:رمزلا] ةيآلا 4 ٍةَمديِْلا موب معمم

 هنأش اذه نم ردق امف ١145(: - 187ص) يناكلا باوجلا يف هللا همحر ميقلا نبا لاق (۱)

 وه لب «ةتبلأ كلذ نم ءيش هل سيل نم هتدابع يف هعم كرشأ نم هردق قح هتمظعو

 .هفعضأو ءيش زجعأ

 .ليلذلا فيعضلا هعم كرشأ نم هردق قح زيزعلا يوقلا ردق امف

 كلذكو .اباتك لزنأ الو ًالوسر هقلخ ىلإ لسري مل هنإ :لاق نم هردق قح هردق ام كلذكو
 هرصبو هعمس ىفنف «ىلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأ قئاقح ىفن نم هردق قح هردق ام

 .هميلكتو همالكو هقلخ قوف هولعو هرايتخاو هتدارإو

 الو ةردق هيلع هل الو هلعفي ال ام ىلع هدبع بقاعي هنإ :لاق نم هردق قح هردق ام كلذكو

 وهف .هلعف ىلع هدبع بقاعيف «هلالج لج برلا لعف سفن وه لب «ةتبلأ هيف هل ريثأت
 .قولخملل قولخملا هاركإ نم مظعأ لعفلا ىلع هربجو هيلع دبعلا ربج يذلا هناحبس

 مث هيلإ هأجلا وأ لعف ىلع هدبع هركأ ول ديسلا نأ لوقعلاو رطفلا يف رقتسملا نم ناك اذإو
 ريجي فيك نيمحارلا محرأو نيمكاحلا مكحأو نيلداعلا لدعأف ءاحيبق ناكل هيلع هبقاع

 .ةتبلأ هلعف الو هتدارإب عقاو وه الو «ريثأت الو عنص هيف دبعلل نوكي ال لعف ىلع دبعلا

 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ؟هيلع هبقاعي مث

 لب «هرکذ نع بغري ناكم الو شحالو نتن نع هنصي مل نم هردق قح هردقام كلذكو

 تينا كلا كه دن طلع اق وكر نا درع هقدر موسما اك لك هل
O AF٠١[. :رطاف] ا  

 .هتقمو هبضغو هاضرو هتفأرو هتمحرو هتبحم ةقيقح ىفن نم هردق قح هللا ردق امو

 عيمج يف لحي هناحبس هلعجو ءادلوو ةبحاص هل لعج نم هردق قح هردقي مل كلذكو

 .دوجولا اذه نيع هلعج وأ هتاقولخ



GADديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقل ظ  

 هللا لوو لإ رابح الا ن ربح هاج :لاق - هلع لا ير -ووُعشَم نبا نم

 لع نيضرالاو ؛عَبْضإ ىلَع ِتاَواَمَّسلا لع هلل نأ ُدِجَن اإ !ُدَمَحن اي :َلاَقَف

 قلا راسو ؛عَبْضِإ لع ىَرتلاَو ؛عَبْصِإ ىلع َءالاَو «عَبْصِإ َلَع َرَجَشلاَو «عَبْصِإ

 ًاقيِدضَت مُذِجاَوَت ْتَدَب ىح لي بنل َكِحَضُف .ُكلَلا انآ :لوقي بص َلَع
 7 السا ر ےس ےس

 ا لالا مردف ىح هلآ أورده امو : 6 هللا لوس ر أرق مث ءرثخلا ٍلْوَقِل

 2 مث عض ىلع ٌرَجْشل او ابل او» :مِلْمْل ِةَياَوِر يفَو ةيآلا 4 ٍةَمَيقل ل مو ف

00 

 لع اوال ل يالل وَ ةياور يو . .«للا اَنأ كيلا انا :لوقيُف نهر

ىلع قلا ر َرْئاَسَو عّبصإ لَع ىّرْثلاَو ماو «عَبْض
 E 0 عَبْضِإ 

4 

8 

 نيع ةفرط هصعي ملو هءايلوأ بذعي نأ زوجي هنإ :لاق نم هردق قح هردقي مل كلذكو

 ؛ميعنلا راد مهلخديو «نيع ةفرط هعطي مل نمو «هءادعأ بيثي نأو «ءاقشلا راد مهلخديو

 .زئاج هيلإ ةبسنلاب نيرمألا الك نأو
 الو روبقلا يف نم ثعبي الو «ىتوملا ييحي ال هنأ معز نم هردق قح هردقي مل كلذكو

 هقح هيف مولظملل ذخأيو «هتءاسإب ريس ل

 .هملاظ نم

 .هعيضف هقحو «هبكتراف هيهنو «هاصعف هرمأ هيلع ناه نم هردق قح هردقي مل كلذكو

 قولخملا ةعاطو هاضر بلط نم هدنع رثآ هاوه ناكو «هنع هبلق لفغو .هلمهأف هركذو

 مدقملا هاوسو «هلامو هلمعو هلوقو هملعو هبلق نم ةلضفلا هللف هللا ةعاط نم هدنع مهأ

 .راصتخاب ىهتنا .هيلع هعالطاو هيلإ هللا رظنب فختسي «هدنع مهملا هنأل «كلذ يف

 نم انقزرت نأ كناحبس كلأسنو «هنم لقأ وأ كلذ نم ءيش انيف نوكي نأ أربن انإ مهللا

 .كردق قح كردقن نأ ىلع هب اننيعت ام كلضف

 .0۷۸ مقرر ليسو ۸0£ قر نرالا جرا (1)



 دعوا كاد عرد

 َقَماَيِقلا َمْوَي ِتاَواَمَّسلا هللا يوطَب» :ًاَعوُفْرَم َرَمَع نبا ٍنع لَ ١ ۳ا

 وكان ؟َنوُراَبَللا َنْيَأ كَما انآ :ل لوق م یت ناو ا

 اجلا بأكل نأ وُ مك داي محام لا نضل يو
 ُعْبّسلا ُتاَواَمّسلا اَم» :َلاَق ءِساّبَع نبا ِنَع يورو . ۲( ؟ّنو کما نب

 .”«يگرَحَا دب يف ةَلدْرَكَك الإ نََرلا فک يف ُمْبَّسلا َنوُضَرَألاَو
 :ِدْيَر نبا َلاَق :َلاَق بهو نبا انربخأ ءسْنوُي يِنَنَذَح :ريِرَج نبا َلاَقَو

 الإ ّييْرَكلا و عبسلا ٌتاَواََّسلا اَم» : لي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ءيبأ يِيَنَدَح

 تغوص : - هلا يَ - رب لكَ لَك «سزُ يف أع مهاد

 َنْيَب ْثَيِقْلَأ يح ْنِم ِةَمَْحَك الإ شزتلا يف يلا ام» :ُلوُقَي لي هللا َلوُسَر
 "”«ضْرألا َنِم وال يَرْهَظ

 لگ نتو ماع اسمح اهيل يتلا دلا ءلالا دو نبا نَعَو

 هو يكل ن ماع ةا ٌيِسْرَكلاَو ةَعب ٍةَعباَسلا ءاَمّسلا نيَو ِماَع نسمح ءا
 ر

A ۳ او 

 ر

 ْنِم يش ِهْيَلَع ىّ هل «شرعلا قوق هللاو عاملا قوق شعار أسمح

 ا واب ا د را .“«گیاعآ

 .(۲۷۸۸ مقر) ملسم هجرخآ (۱)

 .(۲۳۲۸۰ مقر ۱۷ /۲۷) هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (۲)

 ةحيحصلا ةلسلسلا :رظناو (1077 مقر ۸/۳) هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (۳)

 1١9(. مقر؟ 77-717 )١/ ينابلألل

 ةمظعلا باتك يف خيشلا وبأو (۸۹۸۷ مقر ۲۲۸/۹) ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ )٤(

 يف يناربطلا هاور )4١/١(: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق .(۲۷۹ مقر )588/5 - 3۸٩۹



 دبحولا دصاقم ين ديدسلا لوقلا ظ

 ظفاَحلا هلا اق .هللا ِْبَع ْنَع ٍلِئاَو يا ْنَع مِصاَع ْنَع ٌيِدوُعْسَلا هوب ُهاَوَرَو ص ےس رک

 ."”ٌقّوَط ُهَلَو :َلاَق «لاَحَت هللا هَر ىِبَهَّذلا

 :45 هللا لور َلاَق :َلاَق - ُهْنَع هللا َيِضَر - بِلا ِدْبَع نب سالا ِنَعَو

 اه : لاق لغ E هللا 'اَنلَ «؟ٍضزألاو ءاّمّسلا ن 0 مگ لورد لم

 رک نو وتس ةلاميخك ةريديق ءان لإ ءا لک و ةَنَس هسة ةر

 ُهالْغَأَو هِلَفْسَأ نب رحب شزعلاو ة ٍةَعباَسلا ءاَمَّسلا ب و ةَنَس ة ئاس رسم س

 ٌءْيَش هْيَلَع ىق سلو ءَكِلَذ ةا هناحبس فاو ءضرألاو ِءاسلا نيب اک
 .هُرْيَغَو واد وبا هجرخأ .«6دآ ينب لا ْنِم ا

 باب
 ورد ّقح هلأ اوردق امو :ىلاعت هللا لوق
 .ةمجرتلا هذهب هباتك ىلاعت هللا همحر فنصملا متخ
 هلالجو هدجمو .؛هئايربكو ميظعلا برلا ةمظع ىلع ةلادلا صوصدلا ركذو

 ةلماكلا فاصوألاو ةميظعلا توعنلا هذه نأل «هزعل اهرسأب تاقولخملا عوضخو
 لذبي نأ بجي يذلا .هدحو دومحملا «هدحو دوبعملا هنأ ىلع نيهاربلاو ةلدألا ربكأ
 هذهو «لطاب هاوس امو قحلا هنأو .هلأتلاو بحلا ةياغو ميظعتلاو لذلا ةياغ هل

 .صاالخإلا رسو «هحورو هبلو ديحوتلا ةقيقح

 .ميزك ةاوجهنإ هلإ ةناثإلاز:هتيعو هتفرعم نم ًانيولق المع نأ هللا لاف

 .حيحصلا لاجر هلاجرو ريبكلا

 .(3311 /۲) ةلسرملا قعاوصلا رصتخمو (7١٠”ص) رافغلا يلعلل ولعلا رصتخم :رظنا(١)

 ١97( مقر) هجام نباو (۳۲۱۷ مقر) يذمرتلاو (5775 ٤۷۲۳ مقر) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 .(751١/'مقر) ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا هفعضو )7077/1-73١7( دمحأو



 ديسولا تاك عرش

Nِةَماَيقلا َمْوَي ُهْنَضْبَق اعيَِح ضْرَألاَو» :ِهِلْوَق ُريِسْفَت ). 

 ا ب هيمَر يف َنيِذلا ِدوُهيلا َدْنِع هيا اَهاَتمَأَو موُلعلا هِذَه نأ :ةيناثلا
 .اًهوُلَوَاَتيَلَو اًمورِكَني

 .كلذ يرعب نآْرَملا َلَرَتَو ُهَقَّدَص هلك يل َرْكَذ ل رحل ا نأ :ةثلاثلا

 .ميِظَعلا َملِعلا اذه حلا رد ال كي هنم كلا عمو :ةعبارلا

 َنيِضَرَألاَو ءىَنْمُيلا ديلا يف ِتاَواََّسلا َنَأَو ءنْيَدَيلا ٍرْكِذب ځيرضَتلا :ةسماخلا

 .ىّوخألا 5

 .َلاَمَّشلا اًهِتيِمْسَتب حيرضتلا :ةسداسلا

 .َكِلّذ دنع َنيِربَكَملاَو َنيِراّبَجلا ُرْكِذ :ةعباسلا

 .«ْمكِدَحَأ فک 5 ةلدرخك» :ُهَلوَق :ةنماثلا

 .ِتاَواَمَّسلا ىلإ ِةَبْسْنلاِب ٌيِسْرَكلا مَع :ةعساتلا

 .يِسركلا ىلإ ةَبْسْنلاِب ٍشْرَعلا مَع :ةرشاعلا

 .ِءاَلاَو يِسْرَكلا ُدْيَغ شعلا نأ :ةرشع ةيداحلا

 .ِءاَبَس لإ ِءاَمَس لگ نيب مگ :ةرشع ةيناثلا

 دقو .هدصاقم حيضوتو ديحوتلا باتك ىلع رصتخملا قيلعتلا رخآ اذهو

 ينغتسي ال ام ةعفانلا تاليصفتلاو ميساقتلا نمو .ديحوتلا لئاسم ررغ نم ىوح

 .اهلك مولعلا موقت هبو «لوصألا لصأ وه يذلا «نفلا اذه يف نوبغارلا هنع

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو .هتنمو هريسيت ىلع هلل دمحلاو
 هيلع لكي



 ا دساقم و ا لوقلا

 .ٌيِسرُكَلاَو ةَعباَسلا ِءاَمّسلا َنْيَب مك :ةرشع ةثلاثلا

 .ِءاَلاَو ٌيِيركلا َّنْيب مك :ةرشع ةعبارلا

 .ِءاَكا ٌقْوَق شْرَعلا نأ :ةرشع ةسماخلا
 .شْرَعلا قوق هللا نأ :ةرشع ةسداسلا
 .ضْرَألاَو ءاَمَّسلا َّنْيَب مك :ةرشع ةعباسلا

 َِنَس ِةَلا سم ءس لك فتك :ةرشع ةنماثلا
 ٌةَريِسَم ِهِلَفْسَأَو الغا نيب ٍتاَواَمَّسلا قوق يذلا ٌرْخَبلا نأ :ةرشع ةعساتلا

 .ُمَلَعَأ َلاَعَتَو ُهَناَحْبُس هللاَو .ٍةَنَس ةَناسْمح

 هلآ َلَعَوِدّمَحت انيس ىلع َمَّلَسَو هللا لص نيالا بَ هلل دمحم اَ
 -١١( سمه 0#

 نيعمجا هبحصو 0 ا

 مامتإ ىلع ناعأو قفو يذلا هلل دمحلا :نيهاش ةمالس نب يربص ريقفلا دبعلا لوقي )١(

 ةنس نابعش رهش نم موي رخآ نم ريخألا ثلثلا يف كلذ ناكو «كرابملا باتكلا اذه قيقحن

 رجألاب دوعي يذلا عفانلا ملعلا نم هلعجي نأو «هب عفني نأ لجو زع هللا ًالئاس ه٤
 وفعلا رلا «ميحرلا نمحرلا هناحبس وهف «يبر ءاقل موي يلع ليمجلا باوثلاو ليزجلا

 .ينيزاوص هب لقثو كدنع يل هرخداو هريغو باتكلا اذه رجأ ينمرحت ال مهللاف «روفغلا

 اذه نإ مهللا .نيزئافلا نيجانلا نيبيطلا نيحلاصلا كدابع يف ىنلخدأو «يهجو هب ضيبو

 رخآو .ميركلا كهجول اصلاخ هلعجاو ينم هلبقاو «هيف كرابف كدي ىلإ يدي نم باتكلا
 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد



 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضولملا

 E 11 ةيقحتلا ةمدقم

 VE ل ا يل ا ا د يا جساو ديحوتلا باتك ىلع ءاملعلا ءانث

 ENT ديحوتلا باتك يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا جهنم

 OE Cae باتكلا ةقي

 GRE اظل مرام سل ا وسما اس وتم باتكلا ةيمه

 ESERIES OEE SEO ديحوتلا باتك حورش

 E E ل ل هللا همحر باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش ةمجرت

 a حلوا وحامل هللا همحر يدعس نب نمحرلا دبع خيشلا ةمجرت

 اا ]11 a هللا همحر حراشلا ةمدقم

 FV ورا عام قالا Sea نام قو هج طاووس 1و قمن مل نك مقلق E ديحوتلا باتك

 ل دابعلا قلخ نم ةبولطملا ةياغلا

 i ا ل و ا ا توغاطلا فيرعت

 1 O OE ا الك دمحم ةيصو

 VENE REMERON ا ابن نلاالا واعر ويلا وا ادم نيدلا لصأ وه ديحوتلا

 ا ل ا ل تافصلاو ءامسألا لصوت

 ES ONO RE هتافصو هللا ءامسأ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط

 م ا ا ةيبوبرلا ديحوت

 CO 1 111 لامعألا ساسأو لوصألا لصأ ةيحلإلا ديحوت

 CO ديحوتلا ةحص دعب الإ لامعألا عيمج لبقت ال

 5 E E ب O ا ب سم دحاو ءايبنألا نيد

 ا و ا ل ا وس يو و ا ل وو ا و ل تولا فرقت

 1 جا ا E نمو قمم د سئل دلو لهوا قيما توغاطلاو تبحلا فيرعت



 ديحوتلا دصاقم يفديدسلا لوقلا

 CV لا عا ماسلا طال وبول اهيلع ينب يتلا هتدعاقو كرشلا ساسأ

 00 0 1 0 1 ز ] ز ز ز]ز]ذ]ذ] 1 1 1111 توملا لبق ةعورشم ةيصولا

 ا 0 0 00001بببب لجو زع هللا ىلع لوقلا ميرحت

 a 0 ةحلضمللا علا َناَمَحك زاوج
 O O هللا ةحر ةعس ىلع لاكتالا نم فوخلا

 O E 1 1 1 1 01 1 ]1 141]1زذز]ذ ؟ملعأ هلوسرو هللا :لاقي ىتم

 5 موق نود موقل ملعلا صيصخت زاوج

 00 0011 عضاوتلا قلخ مظعو باوث
 o لوا لا طل نوت وو توفت وما هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ةلزنم

 OO 221307010 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب ١

 OV Ss لجو زع هلل ديحوتلا صالخإب الإ نوكي ال ةرخآلاو ايندلا تابرك جيرفت

 O اا الك لوسرلا ةعافشب سانلا دعسأ

 O e ؟اروثنم ًءابه لامعألا نوكت ىتم

 اة 5220 ؟نينمؤملل ناميإلا بيبحت متي فيك

 E ] ] ] ]1 يلاعلا فرشلاو يقيقحلا زعلل ناتروص

 0 اريثك لمعلا نم ليلقلا رّيصي ديحوتلا
 NEE 0000000 ؟ةقاطبلا ثيدح مهفن فيك

 1 و ا ل ا لمعو لوق ناميزلا

 E ةرخآلاو ايندلا يف هللا الإ هلإ ال لهأل ةعفرلاو ومسلا

 3 ا نيصلخملاو نيرورغملا نيب قرفلا

 18/2 OS Es هللا الإ هلإ ال :مامأ قرف ثالث سانلا

 ae 001 لَم هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب هللا فصو ام ناميإلا

 N ..... ثيداحألا ضعب نم مهفي دق امك «هللا الإ هلإ ال» ب ظفلتلا يفكي له

 O ا نكلا وه سيلو نكب ناك مالسلا هيلع ىسيع



 ولا ا

 ODE او COO SEES وول الو سوو وو هللا لجو زع هلل هجولا تابثإ

 O باسح رغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب ١

 O ل ل م وللا ا ا يي ممم ةمح ا فيرعت

 E ]1 1 111 بدألا روص نم ةروص

 E ا ا طهرلا فيرعت

 ا ل تاوعدلا باحصأل ةيلستو ءازع

 0 1 0 ةيمالسإلا ةمألا ةيلضفأ ىلع ليلدلا

 VE و وع وا موسم RESEDA E وج مم وا ف و ؟ديحوتلا قيقحت متي فيك

 ااا e يلحتلاب الو ينمتلاب ناي إلا سيل

 وا ا م وسال اتوا دارس طن أ ديحوتلا يف سانلا بتارم

 VV ANG راسل هم E SRS نيكلاسلا ةلقب شحوتست ال

 VE I O اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحي ال

 VASE ONS SR So هنع هللا يضر ةشاكع ةليضف

 VAS 1 ]1 هاه هقلخ نسح

 0001111 11 كرشلا نم فوخلا باب ۳
 VER اجا سا كرشلا رمأ يف دّدش يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا

 NE O a مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ دعب ءالبلا نمأي نم

 N ee OES OSS اا ةثالث عاونأ كرشلا

 O ااا ااا يا عاونأ ةعبرأ ربكألا كرشلا ٠

 ا ا هللا الإ هلإ ال ريسفت

 RO OR ااا مالسإلا نيد لصأ وه هلل ةدابعلا صالخإ

 NV 0 002010211 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب ٤

 ا ا ل دبعلا تاماقم فرشأ هللا ىلإ ةوعدلا

 RO as مايصلاو ةالصلا ضرف لبق هللا الإ هلإ ال :ةفرعم ضرف

 E ا ا ل ا لا و ل سفنلا ظوظحل نطفتلا



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا (

 O ا هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم وه هللا ديحوت

 e N ع ا هللا ديحوت وه هساسأو مالسإلا نيد لصأ

 TERED ناضمر موصو ةاكزلاو ةالصلا نم ضرفأ ديحوتلا

 OTS را ا ءالبلل اوضرعت اذإ هللا ىلإ نيعادلل ةيلستو ةاساوم

 ااا ا 1 1 1 1 ة O انااا ناميإلا فصن رصلا

 ا O هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت باب 5

 ااا ا ةعورشملا ةليسولا ريسفت

 OG ل هباتك نم عضوم ريغ يف ديلقتلا لجو زع هللا مذ

 ا «ِدّلأ وذ ن اار مهتر ْمُهَرابَحأ اوُدََعَأ» :ریسفت

 a 4 هلأ تشك جوبي ادادنآ هَل نود نِ ُدِخّنَي نم ساتل تمول :ریسفت

 ل ةبحلا يف هللا عم كارشإلا هللاب كرشلا لصأ
 00 مالسلا راد حاتفمو مالسإلا ةملك هللا الإ هلإ ال

 Neos O هللا الإ هلإ ال ىنعم نيبي ام مظعأ

 1 ا ا در اعجب نيرفاكلا ضغبو نيدحوملا ةبحمب الإ ديحوتلا متي ال

 رن ءايبنألاو لسرلا فلاخ دقف لوقلا درجم هللا الإ هلإ ال نم دارملا نأ معز نم
 00 Sl EAR ا

 001 EERE ERR نرش مشو الإ هناي مهر رڪ نمو امو# :ريسفت

 OAS DE CESS مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب ۷

 1 ا ل د و ا ل يم ا ا ا مئامتلا فيرعت

 A ا a ىقرلا فيرعت

 0 1 ا اا ا ةلوتلا فيرعت

 Eee e e ؟نآرقلا نم مئامتلا قيلعت زوجي له

 ال امهوحنو رجح وأ ةرجشب كرت نم باب. ۸

 Soa .... يم ىنلا ةرجحو ميهاربإ ماقم لثم ةلضافلا عقبلاب حسمتلا زوجي له

 e كلذ يف لخدي دوسألا رجحلاب حسمتلا له



 ديحوتلا باتك حرش

 EASES دخت عادلا فمش اك رغصأو ربكأ :ناكرش كرشلا

 E OE ECE TO نيدلا لوصأ ربكأ نم عئارذلا دس

 E ل ا و ةيلهاجلا لهأب هبشتلا نع ىهنلا

 RE SS اهدار ل هيك ف انو اًيدهو اًنمس ليئارسإ ىنبب ممألا هبشأ متنأ

 0 ا هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب 4

 515ش مالسإلا نم جرح ربكأ كرش هللا ريغل حبذلا

 yT هدارفأو هعاونأ عمجي يذلا هريسفتو ربكألا كرشلا دح

 11011010101110 دب هلأ ِرْيَمِل لها امو ريسفت

 E E E EOE رغصألا كرشلا دح

 a مومعلا ليبس ىلع يصاعملا لهأ نعلو نيعملا نعل نيب قرفلا

 e هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب ٠

 نالا نو الكا و اسا ثروت رهاظلا دفا ف ةقراشملا

 a DEE /مهنم وهف موقب هبشت نما :ةْيكي هلوق حرش

 0 ةعاطلا كلذكو ضرألا يف رثؤت ةيصعملا

 000000 0 هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب ١

 E E هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب -۲

 ١ هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب 537

 iE يللا علو هاو لاه ديد لعل اق SADA TEVDA لج جا ل فان نا و ةثاغتسالاو ءاعدلا نيب قرفلا

 رع ر کر تت 2 ر لع

O دون مو انیس قلي ال ام توک رشیا٭ :ىلاعت هللا هلوق باب ۔ ٤ 

ON O ديحوتلل ةيلقعلاو ةيلقنلا نيهاربلا 

 عل اجلا قو كا دور الدو كرشلا نالطب ىلع ليلد ةرطفلا  ONد وول و

aT » ہر لا ادام واق هون نع اإ یک :ىلاعت هللا لوق باب 6 

aR ESR A OE يحولاب هللا ملكت اذإ» ا هلوق حرش» 

 ESTERS ةدشلا نالطبو ديحوتلا بوجو ىلع رخآ ناهرب
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 ديحوتلا دصاقم يفءايداسلا لوقلا

 O O ] ] ] ] ]زا ةيفنملا ةعافشلاو ةتبثملا ةعافشلا

 E [1 1 NER Go ةعافشلا يف لوقلا ليصفت

 00000 00 نآرقلا اهافن يتلا ةعافشلا ةفصو ةتبثملا ةعافشلا ةفص

 0000 ]1 تبا نم ىوجت ال كن :ىلاعت هللا لوق باب -۷

 A a « و ِقَتْسُم طر لإ ئرتل َكَنِإَوظ :ىلاعت هلوق ريسفت

 HO ]1 1 1 1ز1ز1ز 1 1 ىروقتلا ةملكو ةورعلا يه هللا الإ هلإ ال

 OV OSI EGET ناسنإلا ىلع ءوسلا باحصأ ةرضم

 OTe نيحلاصلا يف ولغلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام باب 1

 11 OR ماسقأ ةثالث نيحلاصلا ةلماعم يف سانلا

 00 ]141 oooy ةثالث قوقحلا

 OOD ORS ءايبنألا نيد ريغ نم لوأ يعازخلا ورمع

 OV vi E E ءاملعلا توم ملعلا دقف ببس

 OR حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا نم ءاج ام باب ٩-

 Osa TT ا ا اماما واطلالات ووو SAE OR EE روبقلا ةرايز يف عورشملا

 ا E O SOS NEO روبقلا ةرايز يف عونمملا

 O ؟ال مآ ةحيحص روبق اهب يتلا دجاسملا يف ةالصلا له

 e O e ؟ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد وه ام

 Ei ىلإ نود ن دعت اناكوأ اهرّدصي نالا روف ق.ولعلا نآ ةاج ابا ذا:

 1 دجاسم روبقلا ىلع نيذختملا نعل

 000001 1 ooo روبقلل ءاسنلا ةرايز ةيعورشم يف ثحب

 ۸ .. .. ككرشلا ىلإ لصوي قيرط لك هدسو ديحوتلا بانج لاو ىفطصملا ةيام يف ءاج ام باب 1 ١

 ۱۹۸ .... مک شرح رع ام هع ر ريع ڪش ني اوسر ڪک آج دق رسفنت

 NE E 001010000 نيب مارحلاو نيب لالحلا



 5 قرطلاو ةفايعلا فيرعت

 E ةبحلا صوصل نومامنلا

 Sere ORR ةحاصفلا مذت ىتم

 مهوحنو ناهكلا يف ءاجام باب 60

 TEE فاّرعلا فيرعت

 ةم عمم لم مليم وني ةقوفمو داج يبأ فب رعد

 00 ا ا نهاكلا فيرعت

 A ةرشنلا يف ءاج ام باب 7

 ا ا مو و ةرشنلا فيرعت

 OASIS ؟ةرشنلا حابتىتم

 09*22 ريطتلا يف ءاجام باب -۷

 E الإ انم امو» :هلوق حرش

 E وس سا ةريطلا حرش
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 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا

 14107 يو ل امل ولاا ولا اا عج ار لاو دك اباوع ورم ENRON reg فوجب نانا ةريطلا فيرعت

 1 ا ا م ب ل ةماها فيرعت

 VES rS SERENE . رفصلا فيرعت

 VASE SO SR EAST .. ميجنتلا يف ءاج ام باب ۸

 AO saa رييستلا ملعو ريثأتلا ملع :ناعون ميجنتلا

 ا E ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب 8

 0 00 0 0 ةنطابلاو ةرهاظلا هللا معنب فارتعالاب الإ ديحوتلا متي ال

 ا E ااا ةيلهاجلا رومأ مذ

 O N ا و ةلملا نع جرخي ال ام رفكلا نم نأ

 ؟ 1 4 هلأ تك تويم ادادنآ هلا نود نی دلي نم ساّنلآ ترو :ىلاعت هللا لوق باب ل٠

 O O SSS نمؤملا دبعلا مالك رخآو لسرلا ةوعد لوأ يه ةبحا

 E a 5ك د5 دة دة ay 4ب اًبسألا مهب َتَمطَقَتَو ريسفت

 0 OER RSA هحورو ديحوتلا لصأ

 TS O ا ا ا م ةثالث ماسقأ ةبحما

 RES 000 ةيعيبطلا ةبحنلا وهو :ةبحملل عبار مسق

 0000000 ا 000001 ةيكرشلا ةبحملا فيرعت

 Ol e E لاملاو لهألاو سفنلا ىلع يي لوسرلا ةبحم ميدقت بوجو

 O O O O aT ةبحلا يف هللا عم كارشإلا هاب كرشلا لصأ

 ٦ 4 كنز مخ نإ دز نوفاخو يلو فو نطيل مكد امت :ىلاعت هللا لوق باب ل١

 OV aac NRL SE GEES OS ةيشخلاو فوخلا ريسفت

 ENES ناميإلا قيقحت يف طرش فرخل ا

 00000001 4َنيِنِمْوُم رنک نإ اوکو هلأ لوا :ىلاعت هللا لوق باب ۲

 ies 0000 ديحوتلا تاماقم ىلعأو تادابعلا لضفأ نم لكوتلا

 00 رنا ركحم اوما فأ :ىلاعت هللا لوق باب 8

IF ea E EASE ناروذحم ناببس طونقلل 



 هند ديجوتلا باح حرش

 0 0 01111 ناكلهم ناببس هللا ركم نم نمأللو

 ا ل هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب "5

 0 لوصأ ةثالث ىلع رودي نيدلا

 E O ORR A RES ءايرلا يف ءاج ام باب 0

 1 ل O ا ا ل يي لمعلا باوث لطبي ةدابعلا يف كرشلا

 a هللا رغب فلحلاو ءايرلا ريسيك رغصألا كرشلا

 E 00111 نوعوتلا حورو نيدلا ساسأ هلل صالخإلا

 0 O ا ا ةميظع ةفآ ءايرلا

 To ا ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب "1

 ؟7”ابابرأ مهذختا دقف همرح ام ليلحت وأ هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب ۷

 E a ةَ ْبِصُت نأ ءورمأ ْنَع وفا نبدأ رديف :ريسفت

 1 ..... يئازجلاو يعرشلاو يردقلا مكحلا هل هناحبس برلا

 CERES # هَل فرود ن ابابا ْمُهَنَسِهَرَو مُهرابحَ وذا : ريسفت

 BD 0112121 هلوسرو هللا ىلإ سانلا هيف عزانت ام در بوجو

 TO ain هعورفو نيدلا لوصأ يف هلوسرو هللا ميكحتب الإ متي الو حصي ال ناميإلا

 نم لزا امو كبل درن آمي اوما مآ ومع حرِزَلا لإ رَت لآ :ىلاعت هللا لوق باب ۔۸

 ا 0 a a «ٍتوُمدَطلا لإ اومكاحتي نأ دودي َكِلَبَ

 O O تارا اف ايش دج متا

 0 اب نورفكي مشوا : ريسفت

 E اا 1 هئامسأو هللاب ناميإلا وه هتدعاقو ناميإلا لصأ

 a 7 لوصولا ىلإ مهيداحو نيكلاسلا حور اهتابثإو تافصلاب ناميإلا
 ر2 ص چ م

 ۲۳۱ .... 4ترورفكلا مهر کو اور کب رش هللا تَمَعن فرعی :ىلاعت هللا لوق باب -۰

 O ناميإلا سأر ركشلا

 « تودع أَو ادادنأ ون اول القط :ىلاعت هللا لوق باب ١-



 ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا 220

 اا O ااا ا ا دادنألا فيرعت

 ا 00000 ااا مثو واولا نيب قرفلا

 ١1119 يو SD OSE رو ون املا ل اجا م اا اس ظافلألا يف كرشلا

 Ee 0000 هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام باب 7

 TR O ىلاعتو هناحبس هلالجإو برلا ميظعت بوجو

 PT ا ا ارا وجو خو ولا هام ا رنا MES ل خم تئشو هللا ءاش ام :لوق باب 47

 OS a 0 0 ز | 1 ةدربلا ةديصق يف حيبقلا كرشلاو حيرصلا رفكلا

 Es E هللا ىذآ دقف رهدلا بس نم باب 4

 E E هوحنو ةاضقلا يضاقب يمستلا باب 6

 Oa كلذ لجأل مسالا رييغتو هللا ءامسأ مارتحا باب 7

 EG اب لوسرلا وأ نآرقلا وأ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب -۷

 11 E 00 درجملا 0 ءازهتسالا

 ا E 7*5 # کیسی دب يدك رک دف اردت ال ريسفت ا

 voto 44 دك ل کم ےک دب ئی اکی ےک کرو لا ل هللا لوق يف ءاج ام باب-۸

 11 ا ل ل ديحوتلا ةافانم رهاظم ضعب

 Oe Sais امدا آميف رش ما المج اًسِل اَمُهَناَم اً یلاعت هللا لوق باب 4

 O RE NS OES ss هللا ريغل دبعم مسا لك ميرحت

 TO و ا ا a ديحوتلل فانم معنلا نارفك

 0:00 1 « ابي وعدا ىلا ةاهنألا رکی :ىلاعت هللا لوق باب 6٠

 O O ديحوتلا لصأ وه هلل ىنسحلا ءامسألا تابثإ

 00 ةيفصولاو ةيملعلا نيب يفانت ال

 701 RON كا طاع هن ومنا عموم ىنسحلا هئامسأ ءاصحإ بتارم

 O 201 ل ل ا ىنسحلا هللا ءامسأ يف داحلإلا ريسفت

 O asa EGOS ERTS SS هللا ىلع مالسلا :لاقي ال باب ١

 اا 1 1 ]ز 1 1 تئش نإ يل رفغا مهللا :لوق باب 7



LD E 2اعف ك 

 TC ا ا يتمأو يدبع :لقي ال باب 5

 ل هللاب لأس نم دري ال باب 5

 0 ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال باب 0

 ال000 EE a O O وللا يف ءاج ام باب 7

 1 1 E ومن جتا ملا امكن و و ا قد جست وس عطانا هج مانا ا نت ناروذحم اهيف «ول»

 FAVES ماا لا ل نعوم اعط هوس سا وعام تما «ول» :لوق دمحي ىتم

 TV 001 ا حيرلا بس نع يهنلا باب -۷

 Te ا 4ٍَ نط قَحْلآ ر اب تری :ىلاعت هللا لوق باب -۸

 EGR i ON OG RE ردقلا يركنم يف ءاجام باب 4

 TV ا قم را جلا ع OL ردقلا بتارم عيمجب ناميإلا

 E EON ENE E وسوم ا ا اما نيروصملا يف ءاج ام باب ١"

 Dad O EO ةاهاضملا ريسفت

 TVA ل ل عما ال انوا E فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب ١"

 AES 1 ا ا ا هيبن ةمذو هللا ةمذ يف ءاج ام باب -۲

 0 0000010011 دوهعلاب ءافولا مالسإلا نساحم نم

 00000 O هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب -۳

 00 1 1 1 1 1 ديحوتلل فانم هللا قح يف بدألا ءوس

 ا لا مالكلا ةروطخ نابب

 0000000 هقلخ ىلع هللاب عفشتسي ال باب 4

 رايق يون صو وع فطام كرشلا قرط هدسو ديحوتلا ىه هيَ ىنلا ةيامح يف ءاج ام باب "5
 سس وو اسد

 YAY 4دم مون مت ضب اعيمج ٌضْرْاْلاَو رَ ىح هَل اوردق امو9* :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام اب


